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**   - O delegaţie ministerială germană, condusă de cancelarul Angela Merkel, se află în Israel pentru 
reluarea convorbirilor cu executivul israelian, pe fondul dezacordurilor cu privire la politica faţă de Iran 
şi situaţia unui sat de beduini din Cisiordania ;
** -  Forţele israeliene continuau o operaţiune masivă de căutare în Cisiordania a unui palestinian 
suspectat că a ucis doi israelieni şi a rănit un al treilea. Presupusul atacator avea un permis de lucru în 
zona industrială, a declarat un purtător de cuvânt al armatei.Armata israeliană a anunţat că acţionează 
în oraşul natal al suspectului Shuweika şi a efectuat mai multe "arestări"  ; 
**  -  Ministrul israelian al apărării Avigdor Lieberman  a dispus închiderea punctelor de trecere Erez 
(pentru persoane) şi Kerem Shalom (pentru produse), precum şi reducerea zonei de pescuit autorizate 
în largul coastei Fâşiei Gaza de la şase la trei mile marine,în urma lansării unei rachete palestiniene 
împotriva unui oraş din sudul Israelulu   ;
  ** -  Încă un mare stat a anunțat că e gata să-și mute ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim. În plus, 
premierul Australiei,Scott Morrison va începe să conteste şi Acordul nuclear semnat de marile puteri cu 
Iranul  ;
**    -   O nava militara americana a acostat in portul israelian Ashdod, pentru prima oara in ultimii 20 
de ani. Oficiali din ambele tari au salutat evenimentul ca pe un semnal privind forta legaturilor 
bilaterale in fata adversarilor comuni, cum ar fi Iranul ;
**    -   Cel puţin opt persoane au murit în urma unui grav accident rutier produs  pe litoralul Mării 
Moarte, în partea israeliană.Un microbuz a intrat în coliziune frontală cu un vehicul de teren, pe 
Drumul 90. În urma impactului, microbuzul a luat foc, iar opt pasageri, inclusiv trei copii, au murit. 
Alte trei persoane au fost rănite în accident. Din cauza accidentului, Drumul 90 a fost închis pe ambele 
sensuri, între localităţile Ein Gedi şi Ein Bokek, pe litoralul israelian al Mării Moarte ;
**    -   O echipă din Israel, cu peste 100 de medici, va sosi în România pentru a participa la exerciţiului 
naţional "Seism 2018", iar ambulanţe din Ungaria, Austria şi Italia au intrat deja în ţară   ;     
 **   Un ministru israelian a vizitat o celebră moschee din Abu Dhabi, deşi Israelul şi Emiratele Arabe 
Unite nu au relaţii diplomatice, o premieră ce marchează dorinţa de apropiere a Statului Israel de ţările 
arabe. Ministrul israelian al culturii şi sportului, Miri Regev a sosit în Emirate pentru a însoţi echipa 
naţională de judo la Grand Slam din Abu Dhabi.Judoka israelian Sagi Muki a obţinut medalia de aur în 
timp ce în premieră a fost intonat acolo imnul israelian ;
**  -    Consiliul de miniştri israelian a păstrat un minut de reculegere în memoria celor 11 persoane 
ucise  de către un agresor înarmat într-o sinagoga din Pittsburgh, în nord-estul SUA. Autorul atacului, 
un rezident din Pittsburgh de 46 de ani, a acţionat din ură împotriva evreilor. "Toţi evreii trebuie să 
moară!", a strigat el în timpul atacului. De asemenea, acesta a postat mesaje antisemite pe o reţea 
socială înainte de atac ;
**  -    Autoritățile israeliene au arestat doi oficiali ai Autorității Palestiniene suspecți că au participat la 
răpirea unui rezident palestinian din Ierusalim. Cei doi bărbați luați în custodia poliției israeliene sunt 
Adnan Gheith, guvernatorul palestinian al Ierusalimului și Jihad Al-Faqeeh, șeful Serviciului de 
Informații palestinian din Ierusalim ;                                                                   (ziare.ro,mediafax.ro )             
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Xx     -  01 octombrie 2018, SC ENET SA incepe furnizarea de energie termică pentru incalzire in 
vederea asigurarii confortului termic din imobile – locuinte sau instituţii publice cu caracter social 
(creşe, grădiniţe, spitale, camin de batrini) – in prima faza numai pe timpul noptii ;
Xx   -    Comunitatea locală pănceană l-a omagiat pe poetul-preot basarabean Alexie Mateevici, printr-o 
slujbă de pomenire și sfințirea unei plăci comemorative la Liceul Tehnologic Al. I. Cuza. Manifestările 
au fost organizate de Primăria Panciu și au făcut parte din programul ediției a XIV-a a Zilelor Orașului 
Panciu ;
Xx    -    Primăria Focșani a anunțat primele patru trasee pilot pentru transportul elevilor din ciclul 
primar din municipiu. Cele patru trasee vor fi disponibile începând de săptămâna viitoare, pentru 
transportul elevilor din clasele 0 – IV, dinspre casă spre școala unde învață și invers.  ; 
Xx    -  La Sala ,,Balada” din Focșani are loc pe data de 6 octombrie 2018. ediţia a IX-a a Concursului 
de Interpretare a Cântecului Tradiţional ,,Cântece de Viţă Veche”. Vor urca pe scena Sălii ,,Balada” din 
Focşani, concurenţi premiaţi la numeroase festivaluri naţionale, participanţi la emisiuni televizate şi de 
radio. La concurs vor evolua 23 de tineri din: Argeş, Bacău, Braşov, Gorj, Neamţ, Olt, Suceava, Vâlcea, 
Vrancea, Republica Moldova şi Ucraina!   ; 
Xx   -   O expoziție fotodocumentară cu mausoleele din România va fi găzduită, timp de trei săptămâni, 
la Muzeul Unirii din Focșani. Proiectul expoziției este realizat de Institutul Național al Patrimoniului în 
parteneriat cu Muzeul Vrancei.; 
Xx  -   Aflați în săptămâna „Școala altfel”, elevii și cadrele didactice de la Școala Gimnazială „Învățător 
Gheorghe Asănache” din Bordești i-au comemorat pe eroii căzuți pentru patrie. Activitatea deosebită a 
avut loc la Cimitirul eroilor români și germani căzuți în războiul din 1916-1919, din Bordești și a avut 
ca principal scop redeșteptarea patriotismului local și național pentru tânăra în cazul tinerei generații, în 
contextul Anului Centenar  ; 
Xx     -  Vrâncenii sunt invitați la vernisajul expoziției „Alexandra Titu. In memoriam“, ce va avea loc 
la Galeriile de Artă din Focșani. Expoziția va fi prezentată de prof. univ.dr. Constantin Prut  ; 
Xx   -  In perioada 26 – 28 octombrie, se va desfășura la Adjud și Focșani proiectul educațional 
internațional „Comunități locale românești și Unirea“. Proiectul are ca obiective identificarea 
contextului internațional în care a avut loc unirea Basarabiei, Bucovinei și Ardealului cu România; 
estimarea impactului acestui moment istoric asupra istoriei recente a românilor; identificarea 
oportunităților în vederea stabilirii și dezvoltării relațiilor culturale, educaționale cu românii din 
Republica Moldova, Ucraina, Bulgaria, Serbia, Ungaria ;
Xx -   Ateneul Popular „Mr.Gh.Pastia” Focşani găzduieşte în perioada 16-28 octombrie 2018, un 
eveniment inedit, Muzeul Iluziilor Optice.  Muzeul cuprinde 24 de oglinzi de mari dimensiuni care 
deformează realitatea, o hologramă piramidală, un theremin, instrumentul muzical la care poţi cânta fără 
să îl atingi. – vizitatorii vor putea înţelege cum funcţionează iluziile prin contactul direct cu cele peste 
100 de obiecte prezentate.
                                                                                                                                              (  ziare.com )
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 -  Insula grecească Zakynthos s-a deplasat cu cel puțin trei centimetri spre sud-vest, în urma 
cutremurului cu magnitudinea de 6,4 grade pe scara Richter.Cercetătorii au observat noua poziție a 
insulei după ce au analizat imaginile radar surprinse de sateliții Agenției Spațiale Europene ;
 -   Noul preşedinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, şi-a reafirmat susţinerea faţă de dictatura militară care 
a avut loc în ţara sa între între 1964 şi 1985 şi a respins afirmaţiile conform cărora el este un fascist, 
declarând că şi-a modelat cariera după cea a lui Winston Churchill ;
  -  Parchetul federal belgian a anunţat că tehnicianul echipei FC Bruges, Ivan Leko, Herman Van 
Holsbeeck, fost conducător al clubului Anderlecht, arbitrii Bart Vertenten şi Sebastien Delferiere şi 
agentul de jucători Mogi Bayat au fost reţinuţi şi sunt audiaţi. Au avut loc percheziţii la zece cluburi de 
prim eşalon, între care şi Standard Liege, Anderlecht, Genk, Oostende şi FC Bruges. La Standard 
Liege, au fost confiscate contracte legate de transferuri în care a fost implicat Mogi Bayat (Obbi 
Oulare, Michel Preudhomme, Dino Arslanagic) ;
  -   Republica Cehă îşi va retrage un diplomat de la ambasada sa din Arabia Saudită ca reacţie la 
uciderea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, a declarat miercuri ministrul de externe ceh Tomas 
Petricek. Praga 'va monitoriza îndeaproape desfăşurarea anchetei' privind uciderea jurnalistului ; 
 -  Câinele Pocho este unul dintre cei mai mari dușmani ai mafiei italiene.Câinele în vârstă de 9 ani, 
din rasa Jack Russell Terrier, a descoperit mai mult de două tone de substanțe ilegale pe parcursul 
carierei sale în poliția din Napoli. Câinele, care a găsit în ultima sa misiune 31 de kilograme de cocaină 
în mai multe ambalaje de lapte praf pentru copii, a primit numele după faimosul fotbalist Ezequiel 
Lavezzi, zis Pocho. 5.000 de dolari oferă gruparea Camorra oricui va ucide câinele polițist ;
  -  Autorităţile spaniole au anunţat dezmembrarea unei reţele de recrutare şi radicalizare jihadistă 
prezentă în 17 închisori din Spania. Reţeaua, formată din deţinuţi cu antecedente jihadiste şi radicalizaţi 
în închisoare, încerca să recruteze şi să ''reunească deţinuţi închişi pentru infracţiuni de terorism''   ;
  -    Crește numărul țărilor în care se legalizează drogul marijuana, iar Canada devine una dintre țările 
care au legalizat drogul și, totodată, cea mai mare piață de desfacere pentru canabis. Deja, unii vânzători 
au deschis magazine unde vând legal cannabis; 
  -   Un german în vârstă de 70 de ani a fost condamnat miercuri la cinci ani de închisoare pentru un 
atac cu cuţitul împotriva a patru refugiaţi. Inculpatul a fost găsit vinovat de tentativă de omor şi de 
provocare de răni grave. El şi-a recunoscut vinovăţia şi le-a prezentat scuze victimelor în timpul 
procesului, desfăşurat în oraşul Heilbronn, în sudul Germaniei ;  
   -   Arheologii au anunţat că au descoperit rămăşiţele unei corăbii vikinge îngropate în sud-estul 
Norvegiei, o descoperire rară care ar putea ajuta la elucidarea expediţiilor acestor navigatori talentaţi din 
Evul Mediu. Forma tipică de ambarcaţiune a fost detectată cu ajutorul unui radar care a pătruns în sol, la 
aproximativ 50 de centimetri într-un tumul situat deasupra unui mormânt viking din Halden, o 
municipalitate aflată la sud-est de Oslo. Doar trei corăbii vikinge în stare bună de conservare au fost 
descoperite până acum în Norvegia, ultima dată (vaporul Oseberg) în 1903. Toate trei sunt astăzi expuse 
într-un muzeu din apropiere de Oslo.                                                                 (  Sursa : stiripesurse.ro )
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                                   Ce obligații au cei care obțin venituri din chirii și cum pot fi  
                                                              sancționați cei care nu le declară ( 1 )  
Cei care obțin venituri din chirii uită adesea că ele sunt venituri impozabile pentru care datorează 
impozite la bugetul de stat. Fie că vorbim de contracte de închiriere a locuinței ori de contracte de 
uzufruct care nu sunt cu titlu gratuit, contribuabilul are obligația de a le înregistra la Fisc și de plăti 
impozitele aferente. Cei care nu declară veniturile trebuie să știe că pot oricând să facă obiectul unei 
verificări a situației fiscale, în care pot fi obligați să-și justifice veniturile în plus, și în urma căreia pot 
fi sancționați, iar pericolul de a fi cercetați pentru evaziune fiscală este unul real. Acum că anul 
universitar a început și știm că studenții care nu au prins locuri la cămine stau adesea în chirie, ne-am 
gândit că e cazul să reamintim aceste informații celor care le închiriază locuințele.
Cei care-și închiriază locuințele trebuie să știe că veniturile astfel obținute - chiriile - sunt venituri 
impozabile, pe care Codul fiscal le încadrează la "venituri din cedarea folosinței bunurilor". În 
consecință, ele trebuie declarate la organul fiscal pentru a putea fi impozitate de stat. Obligația de 
declarare a acestor venituri și de plată a impozitului îi revine, în mod categoric, celui care obține 
venitul, nicidecum celui care plătește chiria. În toate situațiile, cel care stă în chirie nu are nicio 
obligație fiscală în privința contractului dintre el și deținătorul imobilului respectiv.Astfel, cel care 
închiriază, care poate fi nu numai proprietarul, dar și orice alt deținător al bunului, va declara la 
administrația fiscală competentă veniturile pe care le obține, în baza contractul încheiat în formă scrisă 
(nu este necesară forma autentică, la notar) dintre el și chiriaș. Este important de reținut că nu este 
vorba întotdeauna de un contract de închiriere a locuinței, pentru a ne încadra pe terenul veniturilor din 
chirii, ci și de contracte de uzufruct ori de contracte care vizează doar o parte dintr-un imobil și 
încheiate în scop de reclamă, afișaj sau publicitate .
Declararea se face în 30 de zile de la încheierea contractului

Obligația de declarare trebuie îndeplinită în termen de 30 de zile de la data încheierii contractului, 
ocazie cu care contribuabilul va depune și declarația privind venitul estimat/norma de venit (formularul 
220). Documentele necesare pentru înregistrare sunt:
- contractul de închiriere (un exemplar în original se păstrează de către organul fiscal);
- declarația privind venitul estimat/norma de venit – formularul 220 - în două exemplare, pentru 
fiecare proprietar sau alt deținător legal;
- împuternicire însoțită de actul de identitate al împuternicitului, după caz.
Organul fiscal competent căruia contribuabilul trebuie să i se adreseze pentru înregistrare este:
- organul fiscal în a cărui rază teritorială își are adresa de domiciliu, potrivit legii, sau adresa unde 
locuieşte efectiv (reședința), în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice 
care au domiciliul fiscal în România;
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- dacă nu are domiciliul fiscal cunoscut sau nu are domiciliu fiscal în România, competența revine 
organului fiscal în raza căruia se face constatarea contractului respectiv;
- în cazul persoanelor fizice nerezidente şi care au obligaţia sau optează să îşi desemneze, potrivit 
legii, un împuternicit în România sau pentru care se numeşte un curator fiscal, potrivit legii, 
competenţa de administrare revine organului fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al 
împuternicitului sau curatorului fiscal, după caz.
Când și cum se plătește impozitul

În urma înregistrării, ANAF va emite o decizie de impunere, prin care sunt stabilite plățile anticipate cu 
titlu de impozit pe care contribuabilul le datorează pentru veniturile obținute din chirii. Organul fiscal 
stabileşte plăţile anticipate prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual estimat din declaraţia 
privind venitul estimat/norma de venit. 
Dacă însă declarațiile sunt depuse în luna decembrie, nu se vor mai stabili plăți anticipate, iar venitul 
net aferent perioadei până la finalul anului va fi supus impozitării potrivit deciziei de impunere emise în 
baza declarației privind venitul realizat(formularul 200), pe care contribuabilul trebuie să o depună, așa 
cum vom vedea mai jos.
Plățile anticipate se efectuează în patru rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare 
trimestru, astfel: 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie și, respectiv, 25 decembrie. În plus față de 
declarația privind venitul estimat/norma de venit, anumiți contribuabili trebuie să depună și declarația 
privind venitul realizat (formularul 200). Aceasta trebuie depusă pentru fiecare an fiscal, până la data 
de 25 mai a anului următor celui de realizare a venitului. Cei care trebuie să o depună sunt:
- contribuabilii care au ales determinarea veniturilor în sistem real, pe baza datelor din 
contabilitate;
- plăţi anticipate, conform legii;
- contribuabilii care realizează veniturile în baza contractelor încheiate între părţi în care chiria 
este exprimată în lei, a căror impunere este finală, pentru situaţiile în care intervin modificări ale 
clauzelor contractuale, caz în care plăţile anticipate de impozit vor fi luate în calcul la stabilirea 
impozitului anual datorat.
Asta înseamnă că nu sunt obligați să depună această declarație cei care realizează veniturile din chirii, 
stabilite în lei prin contract, care nu au optat pentru determinarea venitului net în sistem real și la 
sfârșitul anului anterior nu îndeplinesc condițiile pentru încadrarea în categoria veniturilor din activități 
independente, pentru care plățile anticipate cu titlu de impozit sunt egale cu impozitul anual datorat și 
impozitul este final.
Important! Nedepunerea la termen a declaraţiilor de venit (fie cele estimative, fie cele privind venitul 
realizat, în cazul de față) de către persoanele fizice constituie contravenţie şi se poate sancţiona cu 
amendă de la 50 la 500 de lei.
Ce impozit datorează cei care obțin venituri din chirii
În cazul acestei categorii de venituri, statul impune un impozit de 16%. Dar, pentru a putea vorbi de 
cuantumul impozitului, trebuie mai întâi să cunoaștem valoarea la care ne raportăm ca bază impozabilă 
pentru aplicarea cotei de 16%........

                                                                                                                            (avocatnet.ro )                                                                                                                                                                                                                     
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                 Razboiul Arabo-Israelian din 1973    
Razboiul Arabo-Israelian din 1973, conflict armat intre Israel si tarile arabe Egipt si Siria, s-a desfasurat 
in luna octombrie, 1973. Egiptul si Siria, au declansat conflictul pentru a-si recupera teritoriile pe care 
Israelul le-a ocupat in “Razboiul de 6 zile” din 1967. Desi ambele parti au suferit pierderi grele din 
cauza razboiului din 1973, Israelul si-a mentinut controlul asupra teritoriilor. Deoarece conflictul a 
inceput de sarbatoarea evreiasca Yom Kippur si s-a desfasurat de-a lungul sfintei luni musulmane a 
Ramadamului, razboiul a mai fost numit si ”Razboiul Yom Kippur” de catre Israeleni si ”Razboiul 
Ramadamului” sau ”Razboiul din Octombrie ” de catre Arabi. Desi nu a adus schimbari semnificabile 
granitelor teritoriilor, razboiul din 1973 si consecintele sale au avut efecte numeroase asupra natiunilor 
participante si asupra relatiilor lor cu marile puteri mondiale. Egiptul a iesit din Uniunea Republicilor 
Sovietice Socialiste (URSS), care i-a furnizat ajutor militar si economic inca din anii ’50, si a incheiat 
stranse relatii cu Statele Unite. Siria a iesit din razboi, fiind un aparator ferm al drepturilor arabilor si cel 
mai apropiat aliat al Orientului Mijlociu pentru URSS. In Israel, razboiul a declansat atitudini 
dezaprobatoare fata de conducatorii statelor, care, in cele din urma, au demisionat. Razboiul a semnalat 
o implicare crescanda a Statelor Unite pentru negocierea si garantarea intelegerilor arabo-Israeliene.
Desfasurarea razboiului.     Egiptul si Siria si-au lansat atacul impotriva Israelului pe 6 octombrie, 
1973. Era Yom Kippur, ziua sfanta a anunlui evreisc. Avand multi civicli inarmati in sinagogi, Israelul a 
fost surprins cu garda jos de atacurile coordonate. Sursele de informatie Israelite nu au tinut seama de 
probabilitaea unui atac arab, iar armata Israelina nu era pregatita pentru un razboi. Armatele lui Sadat au 
traversat rapid Canalul de Suez, astfel, Egiptul spargand randul de fortificatii Israeliene aflate de-a 
lungul malului estic al Canalului, numit linia Bar-Lev, pe care Israelienii il credeau impenetrabil. Egiptul 
a intarit regiunea pentru a-si apara pozitia. Constient de puterea limitata a armatei sale in privinta 
modului de atac, Sadat nu o ordonat o inaintare spre tinutul detinut de Israel in Sinai. Dimpotriva , 
armatele sale au luat o mica parte din tinutul aflat pe intreaga lungime a malului estic al Canalului. Intre 
timp, fortele siriene avansau in teritoriul Inaltimilor Galon.In timpul primei saptamani de razboi, si Siria 
si Egiptul ar fi facut multe ravagii armatei israelene, ar fi putut lua multe teritorii si ai ar fi putut provoca 
distrugeri grave centrelor civile israelene. Cu toate acestea, ambele armate nu au putut obtine un avantaj 
al castigurilor anterioare, asupra lipsei de pregatire israeliana si asupra primelor pierderi ale acestora. 
Sistemul de comunicare neregulat si lipsit de acuratete dintre Moscova si aceste capitale arabe, a inhibat 
succesele armate arabe.Pe la mijlocul lui Octombrie, Israelul si-a mobilizat trupele si a lansat o serie de 
contraatcacuri pe ambele fronturi. In ciuda unor grave pierderi initiale, israeletii au recucerit terenul pe 
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care Siria il capturase si au trecut prin forta dincolo de granitele Siriei, facandu-si curand drum prin 
artileria Damascului. Intre timp Israelul a lansat a contraofensiva impotriva Egiptului, traversand 
Canalul de Suez, avansand in Egipt si incojurand Armata a III-a a Egiptului. Pana la sfarsitul razboiului, 
fortele israelene au avansat pana la 100 km de Cairo si 40 km de Damasc. Cu toate acestea, Israelul n-a 
considerat necesar din punct de vedere politic sa ocupe cele doau capitale arabe.
 Incetarea focului si retaragerea.  Starea precara in care se aflau armatele arabe au grabit incheiarea 
razboiului. A incurajat de asemenea interventia imediata a Statelor Unite, care au furinzat arme 
Israelului in timpul razboiului, si Uniunii Sovietice, care au aprovizionat fortele arabe. Amenintarea 
Israelului de a eradica armata a III-a a Egiptului l-a convins pe secretarul de stat al Statelor Unite, Henry 
Kissinger sa viziteze Moscova pentru a negocia un acord de incetare a focului cu comandantul sovietic 
Leonid Brejnev. Pe 23 octombrie, Natiunile Unite au aprobat rezolutia, ceea ce ducea la negocieri intre 
israeliti si arabi.Si Israelul si Egiptul au incalcat termeni de incetare a focului, iar Israelul si-a continuat 
incercuirea Armatei a III-a egiptene. Brejnev, crezand intr-o victorie a Egiptului si o posibila 
destabilizare a guvernului lui israelian, a sugerat presedintelui Statelor Unite, Richard Nixon, ca o 
actiune a armatei israeliene ar determina un raspuns sobietic, incluzand interventia in favoarea salvarii 
Armatei a III-a. La raspuns, Kissniger a cerut si a primit totodata permisiunea lui Noxon de a pune 
trupele americane in alerta nucleara. Si sovieticii si americanii s-au retras aproape imediat dintr-o 
confruntare. Incetarea focului a avut loc pe 25 octimbrie.                                           ( sursa : Internet )

      
                                                                                                                     Cum au atacat egiptenii Canalul Suez    

 Generalul Ariel Sharon, bandajat la cap, se consultă cu ceilalți lideri militari. Totul se petrecea pe 17 octombrie 1973 în Peninsula 
Sinai                      
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                    Drumul Lacrimilor: o pagină din istoria 
                                                                                                    amerindienilor
La începutul deceniului 1830-1840, peste 125.000 de amerindieni trăiau pe teritoriile de astăzi ale 
statelor americane Georgia, Tennesseee, Alabama, Carolina de Nord şi Florida. La sfârşitul deceniului, 
doar câteva mii mai locuiau pe teritoriile lor de drept. Alături de coloniştii care le vroiau pământurile 
pentru propriile ferme şi plantaţii de bumbac, guvernul federal i-a forţat pe amerindieni să-şi 
părăsească ţinuturile şi să pornească într-un cumplit marş spre aşa numitele „rezervaţii indiene” de 
dincolo de Mississippi. Crudul şi nedreptul marş este cunoscut sub numele de Drumul Lacrimilor şi se 
constituie într-una dintre cele mai ruşinoase pagini din istoria rasismului, a lăcomiei, a ignoranţei şi 
cruzimii umane.
Actiunea de deportare a fost provocata de cresterea necesarului de terenuri agrare datorita cresterii 
populatiei albe in anii 1800 prin emigratiile masive din Europa. Politica regimului american de 
transhumanta a fost legalizata prin decretul de lege „Indian Removal Act” din 1830 din perioada 
presedintelui Andrew Jackson.
Deportarea a fost realizata fortat, cu ajutorul armatei. Pe drum spre rezervatii au murit peste un sfert 
din numarul amerindienilor deportati; aceasta decimare a lor fost cauzata de boli, frig, epuizare si 
foame. Pe langa decimare s-a produs si dezradacinarea lor din punct de vedere spritual si cultural, 
triburile din est fiind diferite de cele din vest. Cu toate revendicarile pretinse de amerindieni, pana in 
prezent guvernul american n-a luat nici o pozitie cu privire la deportarea lor. Monumentul „Trail of 
Tears” s-a ridicat abia in 1987.
„Trail of Tears“ se refera la forma camuflata in care legiutorii nordamericani au cautat sa deporteze cu 
forta pe amerindienii cherokeezi. Drumul spre rezervatie fiind numit de indieni „Nunna daul Tsuny“ 
(in traducere „Drumul pe care noi am plans”). Acest termen a fost preluat de mass-media americana, si 
a aparut de exemplu in 1831 in ziarul „Arkansas Gazette” sau alte gazete ale vremii sub numele de 
„The Long Walk” (Marsul lung).

   Memorialul "Drumul lacrimilor"                              (   sursa : internet )                    
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- Otto Fritz Meyerhof (n.12 aprilie 1884,Hanovra, Germania1 –d. 6 octombrie 1951 

Philadelphia, SUA) 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.

- 7 octombrie 1944, a avut loc revolta deţinuţilor evrei din lagărul nazist de la Birkenau ;
- Vitaly Lazarevich Ginzburg (4 octombrie 1916 - 8 noiembrie 2009) a fost un fizician și 

astrofizician teoretic rus și membru al Academiei de Științe din Rusia. El a fost succesorul lui Igor 
Tamm în funcția de șef al Departamentului de Fizică Teoretică al Institutului de fizică al Academiei 
(FIAN). A câștigat Premiul Nobel pentru Fizică în 2003 împreună cu Alexei Alexeyevici 
Abrikosov și Anthony James Leggett ;

- Harold Pinter (n. 10 octombrie 1930, Londra - d. 24 decembrie 2008, Londra) a fost un 
scriitor, actor și regizor de teatru evreu englez, unul din cei mai renumiți dramaturgi ai literaturii 
engleze contemporane. A scris pentru teatru, emisiuni de radio și televiziune, precum și scenarii de 
filme. Multe din primele sale opere aparțin teatrului absurd. Este laureat al Premiului Nobel pentru 
literatură pe anul 2005 ;

- Reuven Rubin (n. 13 noiembrie 1893, Galați - d. 13 octombrie 1974) a fost un pictor israelian, 
de origine evreu român, având numele la naștere Rivn Zelicovici, cel dintâi reprezentant 
diplomatic, cu rang de ministru plenipotențiar, al statului Israel în România.Și-a petrecut tinerețea 
la Fălticeni, unde a semnat punerea în scenă a piesei "Avarul" de Moliére ;

- Ezechia Marco Lombroso, cunoscut ca Cesare Lombroso, (n. 6 noiembrie 1835 - d. 19 
octombrie 1909) a fost un criminolog și medic italian. A fost fondator al Școlii Italiene Pozitiviste 
de Criminologie ;

- Horia Aramă (n. 4 noiembrie 1930, Iași - d. 22 octombrie 2007, Constanța) a fost un prozator, 
eseist, scenarist BD, traducător, critic, redactor și poet roman ;

- Levi Eshkol (născut în Levi Shkolnik, 25 octombrie 1895 - 26 februarie 1969) a fost al treilea 
prim-ministru al Israelului din 1963 până la moartea sa în 1969. Este îngropat în muntele Herzl din 
Ierusalim ;

-  Gerty Theresa Cori (numele ei de familie Radnitz ) ( Praga , 15 august 1896 - St Louis , 26 
octombrie 1957 ) este un biochemist ceh-american. În 1947, împreună cu soțul ei, Carl Corival și 
argentinianul Bernardo Houssay , a primit Premiul Nobel pentru medicină pentru detectarea 
metabolismului glicogenului . El a fost a treia femeie care a primit Premiul Nobel și primul care a 
primit Premiul Nobel pentru Medicină ;

- Grişa Gherghei (n. 30 noiembrie 1936, Galaţi – m. 28 octombrie 2014)) a debutat în 1956, în 
paginile de cultură ale ziarului „Viaţa nouă” din oraşul natal Galaţi. În 1960 devine membru 
fondator al revistei culturale „Pagini Dunărene” şi începe să publice versuri în reviste literare 
centrale, precum „Luceafărul”, „Contemporanul”, „Viaţa studenţească”. Debutează în volum în 
1968, în „Colecţia Luceafărul” a Editurii pentru Literatură, cu „Nici o tangentă la inimă”. În 
perioada 1995-1996, a fost colaborator al ziarului „Ziua” şi a editat „Ziua Artelor”. În 2005 
primeşte premiul „Opera Omnia “.                                                                                                          
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   Bunico, am auzit de o grămadă de leacuri băbeşti prin care bătrânii se tratează când au probleme 
de sănătate. Matale cum te tratezi când eşti bolnavă? 
- Păi, la răceală - cu un păhărel de ţuică, dacă îmi creşte tensiunea - cu un păhărel de coniac, când îmi 
scade tensiunea - cu un pahar de vin roşu, dacă nu am poftă de mâncare - cu un pahar de vin alb, iar 
pentru o digestie mai bună - un pahar de bere. 
- Bine, bunico, şi pentru care boală bei matale apă?
 - Dragă, eu aşa boală gravă încă n-am avut..
    Mi-e ruşine de vecinul nostru, se plânge un soţ soţiei.
 – De ce ţi-e ruşine?
 –I-au murit până acum trei soţii şi m-a chemat la trei pomeni, iar eu nu l-am chemat la nici una.
    Soţia se duce la Poliţie să-şi declare soţul dispărut.
 – Ce mesaj să-i transmitem în cazul în care îl vom găsi? 
– Spuneţi-i că mama nu mai vine la noi, s-a răzgândit!
    Socrul mare se întoarce obosit de la câmp, intră în casă şi în capul scărilor îşi întâlneşte 
ginerele. Fără multe cuvinte socrul ridică mâna dreaptă, o îndoaie sub forma literei `S`, roteşte palma 
din încheietura mâinii şi se uită întrebător la ginere. Acesta fără un cuvânt ridică ambele braţe şi 
gesticulează ca şi socrul. Şi acum traducerea gesturilor: 
Socru: - E acasă vipera ? 
Ginerele: - Sunt acasă amândouă.
     Un tip îi scrie un sms soţiei: Draga mea soţie, te anunţ că m-au răpit extratereştrii! Au început 
să facă experimente ciudate pe mine. M-au zgâriat pe spate, mi-au rupt cămaşa, m-au murdărit cu ruj. 
Mi-au promis că mă eliberează peste două-trei ore…
   Merg doi soţi scoţieni în luna de miere la un restaurant chinezesc. Când vede chelnerul că 
mănâncă doar soţul o întreabă pe soţia acestuia: 
– Doamna, dumneavoastră de ce nu mâncaţi, sunt probleme cu mâncarea? 
– Ah, nicidecum, aştept ca să termine soţul meu pentru a-mi împrumuta proteza.
 Două doamne mai în vârstă discutau despre balul ce urma să se desfăşoare la clubul pensionarilor. 
Una dintre doamne i-a spus celeilalte:
 – Trebuie să purtăm ceva care să se asorteze cu părul soţilor noştri, aşa că eu mă voi îmbrăca în 
negru.
– Doamne Dumnezeule, atunci eu cred c-ar trebui să stau acasă.
Doi pensionari se conversau în autobuz, unul spune:
- Cu autobuzul ăsta merg deja de peste zece ani!
- Nu îmi vine să cred, dar în ce stație te-ai urcat?
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                                                  -     -

                             Hirsutismul 
Termenul de hirsutism se refera la o crestere excesiva a parului la nivelul fetei si suprafetei corporale a 
persoanelor de sex feminin. Pilozitatea, in acest caz, se dezvolta in zone ale corpului caracteristice 
barbatilor. Aceste zone sunt reprezentate de buza superioara, obraji si anterior de ureche in zona 
perciunilor. Firul de par este gros si negru si se dezvolta in timp. 
Hirsutismul reprezinta o consecinta a productiei excesive de hormon sexual masculin (testosteron). La 
femei se produc in general cantitati mici de testosteron la nivelul ovarelor si glandelor suprarenale. In 
cazul unor afectiuni ale ovarelor sau suprarenalelor se produc cantitati excesive de testosteron.
Hirsutismul este o afectiune frecventa, care este inofensiva in majoritatea cazurilor. Totusi, uneori poate 
fi datorata unei boli subiacente. Astfel, hirsutismul se poate prezenta ca si manifestare a unor boli ale 
ovarelor sau ale glandelor suprarenale.
Simptome
Femeile care sufera de hirsutism dezvolta o pilozitate excesiva la nivelul fetei si suprafetei corpului. 
Astfel, apare pilozitate la nivelul buzei superioare, obrajilor, perciunilor, portiunii superioare a spatelui, 
gatului, pieptului, coapselor, abdomenului si perimamelonar (in jurul mameloanelor). La nivel facial 
apare mustata sau barba. Parul poate creste, de asemenea, si pe piept. Firul de par devine gros si negru. 
Aceste femei pot prezenta modificari ale ciclului menstrual si acnee. De asemenea, ele pot intampina 
dificultati in a ramane insarcinate.
Investigatii
Medicul va efectua un examen complet al pacientei. Astfel, pentru a determina nivelele hormonale vor fi 
prelevate mostre de sange si urina. Medicul poate, de asemenea, recomanda efectuarea unei tomografii 
computerizate sau a unei rezonante magnetice nucleare, pentru a investiga mai cu precizie organele care 
pot sta la baza producerii hirsutismului.
Tratament
Tratamentul specific depinde de cauza care a determinat aparitia hirsutismului. Daca afectiunea este 
usoara si nu este insotita de modificari ale ciclului menstrual, este posibil sa nu fie necesar nici un 
tratament. Pe de alta parte, in cazul in care apar modificari menstruale, medicul poate prescrie pacientei 
sale un medicament care sa contina hormoni sexuali feminini si care sa faca ciclurile menstruale mai 
regulate. Daca pacienta doreste sa aiba copii, atunci poate fi necesara instituirea unui tratament 
suplimentar. 
In cazul in care hirsutismul este provocat de tumori ovariene sau suprarenaliene, acestea trebuie 
extirpate chirurgical. Exista variate modalitati de a indeparta parul nedorit. Astfel, acesta poate fi ras, 
decolorat, pensat sau epilat. Ceara sau cremele epilatoare sunt frecvent utilizate pentru indepartarea 
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parului. Aceste produse trebuie utilizate cu grija, deoarece ele pot irita pielea. Daca pielea se irita se 
poate aplica local o crema pe baza de hidrocortizon 1% ce se poate elibera fara prescriptie medicala. 
Raderea sau smulgerea parului cu ajutorul pensetei, pot duce la infectarea zonei respective sau aparitia 
de cicatrici pe piele. Parul poate fi indepartat definitiv cu ajutorul electrolizei sau laserului.

Se recomanda:
- scaderea in greutate in cazul persoanelor supraponderale: scaderea in greutate scade gradul de 
hirsutism.
Nu se recomanda:
- utilizarea medicamentelor pe baza de hormoni sexuali masculini, cu exceptia celor prescrise de catre 
medic.
Perioada de recuperare
Raspunsul la tratament se poate intinde pe o perioada de 6 pana la 12 luni. In tot acest timp, parul in 
exces poate fi indepartat prin diferite metode.
Prevenirea reaparitiei hirsutismului
Pacienta trebuie sa respecte sfatul medicului. Nu exista modalitati specifice pentru prevenirea 
hirsutismului. Medicul trebuie contactat in cazul in care, in ciuda efectuarii cu succes a tratamentului 
adecvat, hirsutismul reapare.
Tratament naturist pentru hirsutism
- Acupunctură
- Reflexoterapie
- masaj terapeutic şi de relaxare
- aplicaţii de lumină polarizată
- expunere la soare (pentru a reîncărca organismul cu vitamine)
- kinetoterapie
- Ceai verde, ceai din năprasnic, creţişoară şi mărar În urma experienţelor unor persoane care au 

suferit de hirsutism reiese că pilozitatea în exces poate fi combătută dacă se urmează mai multe 
reţete naturiste, precum şi un regim alimentar strict. Pentru aceasta se ia, intern, un amestec din 
pulberi din năprasnic, creţişoară, zmeur şi mărar - două linguriţe din fiecare plantă de trei ori pe zi, 
administrate sublingual, apoi înghiţite cu puţină apă. În paralel ajută un tratament cu tinctură de plop 
negru (15 picături de trei ori pe zi), tinctură de propolis 30% (20 de picături pe zi) şi o linguriţă cu 
miere de albine dimineaţa.

- Ţineţi o cură timp de zece zile Drojdia de bere are efecte deosebit de bune în acest caz, mai ales 
pentru că ea acţionează pozitiv asupra întregului organism. Ceea ce o face eficientă este compoziţia 
sa, în care intră multe vitamine şi aminoacizi, oligoelemente şi minerale, care reglează procesele 
hormonale, împiedicând erupţiile acneice şi hirsutismul. Se poate urma o cură timp de zece zile, cu 
extracte atomizate de drojdie, sub formă de comprimate.

- La fel de bună este şi tinctura de lemn-dulce, care are ca primă indicaţie combaterea hirsutismului, 
pe lângă înlăturarea altor neplăceri şi afecţiuni ale femeilor (fermitatea sânilor, menopauză 
prematură, hipomenoree, amenoree, sterilitate, piele uscată sau osteoporoză). Se ia câte o linguriţă 
într-o jumătate de pahar cu apă de două ori pe zi.                  ( sursa : sfatul medicului.ro internet )
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                                        Plante si ierburi medicinale      - 13 – 

                                       Arahidele  
 Arahidele provin din America de Sud. Acum mai bine de 3.500 de ani, incaşii foloseau arahidele când 
îşi îngropau morţii pentru ca aceştia să aibă hrană în viaţa de apoi. Exploratorii spanioli au dus arahidele 
în Spania şi de acolo au fost răspândite pe cuprinsul Asiei şi Africii. Arahidele au devenit o cultură 
comună, în special în Africa unde se considera chiar că au şi suflet. Arahidele au fost duse în Statele 
Unite din Africa, fiind transportate pe vasele cu sclavi. Consumul de arahide a crescut spectaculos ca 
rezultat al Războiului Civil american din anii 1860 pentru că ambele armate, cea nordică şi cea sudică, 
considerau arahidele drept un produs alimentar valoros. În prezent, arahidele sunt prelucrate în diverse 
produse şi sunt folosite ca ingredient în multe bucătării de peste tot în lume.
Arahidele conţin cantităţi mari de vitamina B3, vitamina E şi zinc. Zincul este important pentru 
dezvoltarea proteinelor şi pentru regenerarea ţesuturilor. Vitamina E este un antioxidant puternic care 
poate juca un rol important în prevenirea afecţiunilor cardiovasculare şi a cancerului. Vitamina B3 joacă 
un rol în funcţionarea sistemului nostru nervos şi în menţinerea sănătăţii pielii.
- Arahidele scad riscul de boli cardiovasculare  Arahidele au capacitatea de a scadea riscul de boli 

cardiovasculare, prin diminuarea nivelului de colesterol rau din sange. Depunerile de colesterol pot 
duce, in timp, la infundarea arterelor, o problema care la randul ei poate genera alte afectiuni 
cardiovasculare periculoase.Bogate in grasimi mononesaturate, antioxidanti si cupru, arahidele 
curata sangele de colesterol si imbunatatesc circulatia sanguina spre inima si spre creier. 

- Arahidele scad riscul de Alzheimer  Alzheimerul este o afectiune degenerativa progresiva a 
creierului, care apare in special la persoanele in varsta. Daca vrei sa nu suferi de aceasta boala mai 
tarziu in viata, ia masuri de prevenire inca de pe acum. Consuma constant arahide si poti scadea 
riscul de Alzheimer precum si de alte afectiuni ale creierului, gratie vitaminelor din complexul B 
(B1, B2, B3 si B6).

- Arahidele previn formarea calculilor biliari    Calculii biliari se formeaza atunci cand colesterolul si 
substantele din bila incep sa se cristalizeze. Litiaza biliara este o boala periculoasa, pe care o poti 
preveni daca iti faci un obicei din a consuma 1 sfert de cana de arahide la gustare. Studiile arata ca 
arahidele pot reduce cu pana la 25% riscul formarii calculilor biliari.

-Arahidele reduc riscul de cancer    Gustoase si satioase, arahidele pot reduce riscul e cancer, gratie 
fitosterolilor din compozitie. Aceste substante inhiba dezvoltarea celulelor bolnave si le protejeaza 
impotriva degradarii.
- Arahidele combat depresia   Depresia nu pare o boala grava la prima vedere, insa ea poate afecta 
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serios starea psihica a unei persoane. Pentru a preveni depresia, este recomandat sa consumi regulat 
arahide, dar in cantitati moderate. Gratie triptofanului din aceste fructe oleaginoase, organismul va 
produce mai multa serotonina, un hormon al bunei dispozitii.

- Arahidele scad riscul de diabet    Conform studiilor, arahidele au capacitatea de a reduce riscul de 
diabet, deoarece regleaza nivelul glicemiei din sange si nu dau peste cap productia de insulina. 
Arahidele contin mangan, un microelement care joaca un rol esential in metabolizarea 
carbohidratilor, absorbtia calciului si reglarea nivelului de zahar din sange.

- Arahidele scad riscul de obezitate      Asa mici cum sunt, arahidele au puterea de a scadea riscul de 
obezitate, gratie acizilor grasi esentiali omega 3 care impiedica organismul sa asimileze grasimi 
nesanatoase din alte alimente. In timp, arahidele te pot ajuta sa slabesti, mai ales daca le consumi in 
cadrul unui regim alimentar echilibrat si sanatos

Contraindicatii:
- Consumul arahidelor este interzis persoanelor cu diverse afectiuni mai grave ale ficatului sau alergice 
la aceste fructe.
Efecte adverse:
- Consumul indelungat de arahide poate fi toxic pentru ficat si spoate scad eexcitabilitatea sexuala cand 
se consuma prajite (creste cantitatea de acroleina).
Untul de arahide poate fi benefic în lupta împotriva bolilor inimii, deoarece este bogat în grăsimi 
polinesaturate, care reduc semnificativ concentraţia de colesterol „rău” (LDL) din sânge, cel care are 
efecte negative asupra inimii. Consumat de cel puţin cinci ori pe săptămână, reduce aproape la jumătate 
riscul de producere a infarctului. O echipă de experţi americani a ajuns la această concluzie după ce a 
studiat obiceiurile alimentare a peste 6.000 de femei care sufereau de diabet de tip II, boala ce duce la 
creşterea semnificativă a riscului de producere a infarctului şi a accidentelor cerebrale. Oamenii de 
ştiinţă susţin că arahidele şi untul de arahide contribuie la reducerea inflamaţiilor din organism şi la 
însănătoşirea reţelei de vase de sânge din jurul inimii. Deşi cei mai mulţi dintre pacienţi îşi controlează 
boala prin modificarea dietei, aceasta maladie creşte considerabil riscul de apariţie a altor maladii 
extrem de periculoase. Comparând rezultatele studiului amintit cu datele referitoare la numărul 
persoanelor care au suferit un infarct şi/sau un accident cerebral, cercetătorii au descoperit că persoanele 
care consumau arahide cu regularitate au beneficiat de cea mai mare protecţie, iar riscul de apariţie a 
acestor maladii a fost redus cu până la 44%.
Acelaşi produs are efecte remarcabile şi pentru muşchi: o lingură de unt de arahide înseamnă 
aproximativ 3,5 g de proteine, esenţiale pentru refacerea musculară, mai ales dacă se combină la micul 
dejun untul de arahide cu un pahar de lapte, spre a completa setul de aminoacizi, de neînlocuit pentru 
sănătatea şi rezistenţa muşchilor. În acelaşi timp, el constituie o sursă de fier remarcabilă, care 
îmbunătăţeşte circulaţia sangvină, dar şi de magneziu, potasiu (acesta contracarează efectele negative 
ale sodiului din compoziţia untului de arahide), calciu sau cupru, contribuind totodată şi la reglarea 
tensiunii arteriale. În fine (dar nu în ultimul rând), să mai spunem că untul de arahide contribuie şi la 
întârzierea apariţiei semnelor îmbătrânirii. El conţine resveratrol, fitonutrient cu puternice proprietăţi 
antioxidante, ce oferă o protecţie apreciabilă împotriva bacteriilor şi a virusurilor, reduce inflamaţiile, 
are proprietăţi antiîmbătrânire şi diminuează riscul de boli ale inimii sau de Alzheimer.

                                                                                             Selectie de Harieta R. ( sursa internet )
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                        Sfaturi pentru menţinerea căldurii corpului în zilele geroase  - 2 -
                                                        Iată câteva trucuri să faci faţă gerului!
-Schimbaţi-vă dieta în aceste zile! Puteţi mânca puţin mai gras decât de obicei (mai mult unt, caşcaval, 
smântână, lapte, carne de porc un pic împănată, etc.) şi puţin mai dulce. Grăsimile şi zahărul generează 
foarte multe calorii, de care avem multă nevoie în perioada în care organismul pierde căldură. 

-Consumaţi zilnic nuci sau alune. Între mese, mâncaţi circa 40 de grame (un pumn) de nuci sau alune 
neprăjite şi nesărate. Acestea conţin seleniu care întăreşte sistemul imunitar.

-Consumaţi cereale integrale care reprezintă o sursă bogată de energie.
- Între mese, mâncaţi fructe şi legume proaspete. Acestea conţin fibre şi antioxidanţi şi asigură o digestie 
corespunzătoare.

-Beţi ceai cald  Ceaiul, fie el preparat că infuzie sau fiert, are nevoie să stea puţin, să se odihnească 
pentru a primi toată binecuvântarea plantelor. Plantele ar putea fi floare de soc cu efect antifebril, 
floare de salcâm care e liniştitoare atât pentru sistemul nervos dar şi pentru cel respirator, muguri de 
brad sau floare de cimbrişor care fluidizează mucoasele ajutând nasul şi sistemul respirator în 
contactul cu frigul, trei fraţi pătaţi cu un rol puternic în imunitate, urzica ca tonic general, pătlagina 
îngustă pentru vasele de sânge sau ceva aromat cum e levănţică cu efect tonic şi relaxant, iasomia că 
tonic sufletesc, floarea de tei pentru relaxare sau petale de trandafir pentru după-amiezi mai romantice.

-Alcoolul este strict interzis, în zilele geroase, întrucât acesta dilată vasele periferice. Dacă, la început, 
ai senzaţia că te încălzeşti, în scurt timp, corpul începe să piardă multă căldură şi se poate ajunge la 
degerături.

-Purtaţi o încălţăminte etanşă, cu talpă groasă, ca să nu vă udaţi la picioare.
-Capul şi gâtul trebuie să fie foarte bine protejate cu căciulă şi fular, deoarece prin aceste zone pierdem 
o treime din căldura corpului. Nu uitaţi de mănuşi!

- Îmbrăcaţi-vă folosind metoda „foilor de ceapă”, adică mai multe straturi de haine.
-Purtaţi haine din lână (şosete, pulovere). Lâna este cel mai bun „încălzitor” în materie de haine.
-Pregăteşte ceva bun la cuptor     Când stai acasă ai posibilitatea să îţi faci cald dacă pregăteşti ceva 
delicios la cuptor. Poţi pregăti pentru familie un pui cu legume la cuptor, un peşte cu garnitură de 
legume sau chiar o prăjitură delicioasă al cărei miros frumos să se strecoare în toată locuinţa. Poţi 
pregăti chiar şi o gustare rapidă, de exemplu, cartofi copţi cu puţin unt şi rozmarin. O gustare tare 
delicioasă şi care merge pe timp de iarnă.

Varianta extinsa pentru copii
-Renunta la fularul peste gura, atat pentru tine cat si pentru copii. Din cauza diferentei mari de 
temperatura fularul va fi umed si cald si se va transforma in locul potrivit pentru inmultirea bacteriilor 
si a microbilor.

- Imbraca-l in straturi termice. Un maieu prin care pielea sa respire, o bluzica cu maneca lunga si un 
polar sau o bluza pe deasupra ar trebui sa fie suficient sub o geaca de iarna. Hainele exterioare ideale 
sunt cele impermeabile si rezistente la vant.

-Salopeta de ski sau pantalonasii de zapada sunt potriviti pentru aceste temperaturi extreme. Protejeaza 
foarte bine corpul atat de frig, cat si de vant si zapada.

                                   
                                                                                                         Selectie de Harieta R. ( sursa internet )
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                                                  Muzee din Romania  

                     Muzeul Marincu din Calafat -Dolj                           
       Palatul Marincu este un monument de arhitectură de interes local, situat în centrul orașului Calafat, 
ce găzduiește Muzeul de Artă și Etnografie din localitate. Edificiul a fost introdus în Patrimoniul 
Național, pe Lista Monumentelor Istorice, în anul 2003.
Palatul Marincu a fost construit după planurile arhitectului francez Paul Gottereau, renumit la începutul 
secolului al XX-lea în România, unde a mai proiectat și Palatul Regal din București, Biblioteca Centrală 
Universitară, Casa CEC de pe Calea Victoriei și Palatul Jean Mihail, actualmente Muzeul de Artă din 
Craiova. Constructorii palatului Marincu au fost italienii Pietro Adotti (cel care a construit mai multe 
clădiri și edificii doljene, la Craiova, Calafat, Bârca), Georgetti, Traunero, aflați sub supravegherea arh. 
Constantin Rogalski. Piatra de fundație s-a pus în toamna anului 1904, lucrarea finalizându-se trei ani 
mai târziu. Palatul s-a inaugurat în 1908 cu mare fast.
Proprietarul palatului a fost Ștefan Marincu, om bogat și primar al Calafatului în perioada 1911-1914, 
ce provenea dintr-o familie care a dat multe valori. Din păcate, Marincu a avut o soartă nefericită. O 
fiica i-a murit la 1 an și câteva luni de meningită TBC – boala vremii, iar cea de-a doua, Mărioara, a 
trăit până la 13 ani, decedând tot de TBC la o clinică din Elveția unde n-a putut fi tratată. În memoria 
acesteia din urmă, Ștefan Marincu a ridicat palatul cu peste 40 de încăperi, desfășurat pe 3 niveluri pe o 
suprafață de 8.333 mp. Ca stil arhitectonic, palatul recent reabilitat (2001-2002) aparține neo-
clasicismului francez cu accente de baroc și roccoco și cu influențe ale arhitecturii românești de la 
începutul secolului al XX-lea. El se remarcă prin dimensiunile impresionante, dar și prin finețea 
detaliilor. Fațada bine proporționată este străjuită de câte două coloane de o parte și de alta a scărilor 
principale, în fața cărora veghează doi lei.
De-a lungul timpului, palatul s-a transformat din casă de locuit, având mai multe destinații. În 1914, 
înainte de moartea sa, Ștefan Marincu a donat palatul comunității calafetene, cu obligația ca inițial în el 
să funcționeze o școală de fete care să amintească de fiica sa dispărută. Potrivit dorinței testamentare, 
soția sa supraviețuitoare, Maria Marincu, a dispus de palat și de toate bunurile din el până la moartea sa, 
care a survenit în 1926. În acel an, palatul a intrat efectiv în proprietatea primăriei orașului Calafat ca 
atare (fără bunurile din imobil).
Inițial școală de fete cu internat “Sfânta Maria”, nume ce amintea de Mărioara, palatul a servit apoi 
drept grădiniță de copii. Mai târziu, în Palatul Marincu a funcționat și o școală de meserii a surorilor 
Vătulescu, la care tinerele fete învățau să coasă, să țeasă, să brodeze și să facă trusouri pentru tinerele 
căsătorite. Mai târziu, palatul a găzduit cursurile Școlii Agricole din Calafat și a fost gazdă pentru 
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diverse servicii ale Sfatului Popular Raional Calafat. Ulterior, într-o aripă din palat a fost instalată și 
Casa Pionierilor.

Începând din 1967, în acest edificiu funcționează Muzeul de Artă și Etnografie, al cărui patrimoniu a 
inclus inițial donații și ulterior și achiziții de valori de artă. Este în principal un muzeu de artă cu un 
patrimoniu bogat, dar prezintă și un început al secției de artă populară și etnografie, dispunând de peste 
1000 exponate nevalorificate în totalitate până în prezent. Dintre lucrările de artă românească 
contemporană (pictură, grafică, sculptură) expuse în cadrul muzeului se remarcă pânze de Nicolae 
Grigorescu, Henri Catargi sau Theodor Pallady și sculpturi de Ion Irimescu, Nicu Enea, George 
Demetrescu Mirea. În colecția de artă populară a muzeului sunt incluse obiecte de port, chilimuri, 
împletituri, unelte și obiecte de uz casnic. În septembrie 2012 s-a inaugurat și o secție de istorie a 
Calafatului, realizată cu sprijinul important al familiei Florentza și Ilie Marincu, descendenți ai familiei 
care a ctitorit acest palat, și care a mai făcut importante donații muzeului, între care pianul de concert și 
candelabrul din Marea Sală a Oglinzilor.
În prezent, muzeul dispune de o bogată colecție de obiecte de artă expuse în expoziții permanente, dar 
organizează și foarte multe expoziții personale ale unor artiști contemporani din țară și străinătate 
(Italia, Bulgaria, Serbia, Japonia etc). Muzeul de Artă din Calafat mai găzduiește și o sală dedicată 
artiștilor plastici din Vidin (Bulgaria), orașul de vis-a-vis, denumită Centrul Cultural Bulgar. Un Centrul 
Cultural Român există și la Vidin, unde artiști plastici români organizează expoziții și manifestări. În 
muzeu există și o sală a prieteniei între România, Bulgaria și Serbia, țări partenere în cadrul Asociației 
Transfrontaliere Euroregiunea Dunărea XXI, inaugurată la 23 octombrie 2004 în prezența miniștrilor de 
externe din cele trei țări: Mircea Geoană (România), Solomon Passy (Bulgaria) și Vuk Draskovic 
(Serbia). Cu acel prilej s-a adus în discuție și construcția podului peste Dunăre, obiectiv acum realizat.
Odată cu inaugurarea podului Calafat-Vidin, este de remarcat faptul că muzeul calafetean a înregistrat 
un aflux impresionant de turiști bulgari care au venit în România fie individual, fie în mari grupuri 
organizate, și care nu au ocolit în itinerariul lor instituția calafeteană de artă. Aceasta nu este vizitată 
numai de turiști bulgari, existând un flux constant de vizitatori interesați din diverse țări ale Europei 
(Franța, Anglia), dar și din Statele Unite ale Americii, China sau Japonia.

  
      Bust Stefan Marincu
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- Astronomii au identificat ceea ce pare a fi prima Lună detectată în afara sistemului nostru solar, un 

gigant gazos de mărimea planetei Neptun, care nu seamănă cu nicio Lună cunoscută până în prezent şi 
care orbitează o planetă gazoasă mult mai mare decât Jupiter. Potrivit lui Kipping şi a coautorului 
studiului, Alex Teachey, absolvent al Universităţii Columbia, observaţiile realizate de ei cu ajutorul 
telescopului Hubble al NASA/ESA şi al telescopului Kepler al NASA au oferit prima dovadă clară a 
prezenţei unei exo-Luni. Totuşi, ei au precizat că descoperirea va putea fi confirmată prin alte 
observaţii realizate cu ajutorul telescopului Hubble în luna mai a anului viitor ;

- O inscripţie din cărbune descoperită de arheologi pe un zid în Pompei pare să confirme că oraşul 
roman a fost îngropat de erupţia vulcanului Vezuviu în luna octombrie a anului 79 d.Hr., şi nu în 
august, aşa cum era cunoscut. Potrivit directorului escavărilor de la Pompei, Massimo Osanna, 
inscripţia trasată de un muncitor care lucra într-o vilă cuprinde data celei de-a "16-a zile înainte de 
noiembrie, ceea ce corespunde cu 17 octombrie". S-a descoperit în timpul precedentelor săpături, o 
ramură calcificată cu fructe de pădure care, în mod normal, nu apar înainte de venirea toamnei. Un alt 
indiciu - arheologii au descoperit în straturile oraşului îngropat vestigii de tipsii destinate încălzirii 
caselor, care nu se potrivesc cu căldura verii ;

- O echipă de cercetători chinezi a anunţat finalizarea cu succes a unui experiment privind obţinerea 
de şoricei sănătoşi de la două mame. Anterior, au fost obţinuţi şoricei cu doi taţi, dar aceştia au 
supravieţuit numai două zile. Pentru a obţine şoricei de la două mame, cercetătorii au folosit celule 
stem embrionice de la o femelă, iar apoi, cu ajutorul instrumentului de editare genetică Crispr-Cas9, au 
modificat ADN-ul unor celule provenite de la o altă femelă pentru ca materialul genetic să aibă 
caracteristici cât mai apropiate de cele ale masculilor. Au rezultat astfel 29 de şoricei vii din 210 
embrioni. Puii de rozătoare au fost normali, au ajuns la maturitate şi au avut la rândul lor pui, spun 
cercetătorii implicaţi în experiment. Deşi experimentul demonstrează că barierele biologice în cazul 
reproducerii indivizilor de acelaşi sex pot fi depăşite, nu există vreo perspectivă în privinţa folosirii 
acestei tehnici în cazul oamenilor ;

- O echipă de cercetători din statul Western Australia a detectat, pe parcursul unui an, cu ajutorul 
unui radiotelescop, 20 de semnale radio misterioase, care poartă denumirea de "impulsuri radio rapide" 
(FRB- fast radio burst), aproape de două ori mai multe decât numărul identificat la nivel global de la 
descoperirea acestui fenomen, în 2007. Un impuls radio rapid (FRB) este un flash puternic de energie 
care provine din afara galaxiei noastre şi durează doar câteva milisecunde. Cercetătorii nu ştiu ce 
anume produce aceste unde radio misterioase sau din ce galaxii provin, dar spun că fenomenul implică 
o cantitate extraordinară de energie, echivalentă cu energia produsă de soare într-un interval de 80 de 
ani. Unul dintre autorii studiului, Jean-Pierre Macquart, de la Curtin University, spune că impulsurile 
călătoresc miliarde de ani şi trec din când în când prin nori de gaz ;

- O echipă de cercetători de la Universitatea din Lancaster încearcă să demonstreze că morcovii, 
recunoscuţi pentru beneficiile asupra sănătăţi umane, ar putea fi folosiţi la fabricarea betonului, 
contribuind la reducerea emisiilor de dioxid de carbon din domeniul construcţiilor. Oamenii de ştiinţă 
au amestecat, cu ajutorul unui mixer de bucătărie, fragmente de morcov cu ciment pentru a vedea dacă 
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pot crea un produs mai rezistent şi mai ecologic. daosul de morcovi a împiedicat apariţia fisurilor în 
beton, susţine echipa oamenilor de ştiinţă. De asemenea, este necesară o cantitate mai mică de ciment, 
ceea ce înseamnă reducerea cantităţii globale de dioxid de carbon (CO2). Cimentul este responsabil 
pentru 7% din totalul global al emisiilor de CO2, potrivit estimărilor Agenţiei Internaţionale pentru 
Energie. Cercetătorii au experimentat, de asemenea, cu fibre obţinute din sfeclă de zahăr adăugate în 
amestecul de ciment, toate legumele folosite în cadrul studiului provenind din deşeuri alimentare.
Oamenii de ştiinţă vor continua să testeze diferite amestecuri în colaborare cu partenerii lor comerciali, 
o firmă scoţiană care produce vopseluri folosind fibre provenite din legume rădăcinoase ;

- O echipa de neurologi a reusit sa conecteze creierele a trei persoane, o premiera la nivel mondial. 
Fiecare dintre cei trei stia ce gandesc ceilalti doi subiecti.Cei trei au fost pusi sa conlucreze pentru a 
juca impreuna Tetris. Doi dintre ei colaborau la nivel mental pentru a sti daca formele care veneau 
trebuiau rotite, iar un al treilea executa comanda.Sistemul folosit de oamenii de stiinta se numeste 
BrainNet, iar pe viitor poate fi folosit pentru a fi interconectate creierele unei mase de oameni sau 
chiar pentru a ne conecta creierul direct la Internet, explica oamenii de stiinta.Lasand la o parte 
metodele stranii de comunicare la care se poate ajunge, BrainNet poate arata insa, in detaliu, cum 
functioneaza creierul omenesc."Prezentam BrainNet care, dupa cunostintele noastre, este prima 
interfata directa non-invaziva creier-la-creier pentru transmiterea de informatii.Rezultatele noastre 
preliminare indica posibilitatea unor viitoare interfete creier-la-creier, care sa permita rezolvarea 
problemelor impreuna, folosind o retea sociala de creiere conectate", au transmis cercetatorii.
Acelasi grup de cercetatori, de la Universitatea din Washington si Universitatea Carnegie Mellon, a 
reusit anterior sa asocieze cu succes doua creiere, punandu-i pe participanti sa raspunda impreuna la un 
set de 20 de intrebari de cultura generala ;

- In ciuda faptului ca aratau amenintator, Tyrannosaurus rex si alti dinozauri in al caror meniu 
intra carnea au fost, peste milioane de ani de la disparitia lor, tinta glumelor, cu membrele lor 
superioare disproportionat de mici si mai degraba amuzante, aparent inutile. Oamenii de stiinta 
americani au facut diverse simulari pe calculator, pe baza informatiilor existente, au studiat urmasii lor 
in viata, de azi, curcanul si aligatorul american, si au ajuns la concluzia ca aceste "maini" erau departe 
de a fi inutile. Au descoperit ca acestia isi putea roti "palma" atat spre exterior, cat si spre interior, spre 
propriul piept, au declarat Christopher Langel, student la Geologie, si Matthew Bonnan, profesor de 
biologie, ambii de la Universitatea Stockton, din New Jersey.Cel mai adesea, insa, isi tineau palmele 
orientate spre interior, spun acestia. Desi amanuntul ar putea trece ca fiind unul lipsit de importanta, in 
realitate sugereaza faptul ca dinozaurul putea duce astfel prada la gura. Fiind un animal impunator, 
aceasta era o adaptare, ii facea viata mult mai usoara.A fost nevoie sa fie facute simulari si sa fie 
analizati urmasii acestor giganti pentru ca oasele din aceasta parte a corpului cu greu pot fi gasite, fiind 
mai subtiri decat cele din restul corpului si nesupravietuind trecerii timpului.

- Gaura din stratul de ozon ar putea fi vindecată complet curând. Nivelul substanţelor ce 
degradează stratul de ozon a scăzut după ce în urmă cu mai bine de 30 de ani a fost încheiată o 
înţelegere privind producerea lor, conform unui raport recent al Naţiunilor Unite.Ultimul raport 
prezentat de Naţiunile Unite privind starea stratului de ozon arată că acesta s-ar putea reîntoarce le 
nivelul din 1980, până la jumătatea acestui secol ; 
                                                                                                                           (Sursa : Descopera.ro)



   MINIREVISTA COMUNITATII EVREILOR FOCSANI

22

                         STIATI CA :                        

  … cel mai sacru loc din Japonia este templul Ise Jingu? Acest templu este inconjurat de un gard de 
lemn foarte inalt si doar preotii cu cea mai inallta distinctie si membrii casei regale au voie inauntru. 
Pana la 1945 in acest templu era si mai greu de patruns: acesta a fost separat de lumea exterioara de 
raul Miyagawa, care simboliza granita dintre pamantul obisnuit si cel sfant. Calugarilor li se 
interzicea sa treaca acest rau: se credea, ca acest fapt va duce la ponegrirea sinteniei templului, ca 
urmare fiind distabilizarea situatiei din intreaga Japonie ;
… in celula 14D din inchisoarea Alcatraz au murit numerosi condamnati? Despre aceasta celula, 
gardienii sustineau ca este bantuita. Printre povestile despre mortile suspecte din aceasta celula sunt 
acelea cu detinuti care, desi erau singuri in incapere, mureau in urma unei strangulari ;
...  la data de 16 noiembrie 1986, un avion de pasageri apartinand Japan Air Lines, mai precis zborul 
1628, a anutat turnului de control faptul ca in imediata sa apropiere a aparut un obiect zburator 
neidentificat de dimensiuni de-a dreptul uriase? Pilotii au relatat ca obiectul, care a zburat paralel cu 
avionul pentru aproape 50 de minute, avea dimensiuni de peste 3 ori mai mari decat cele ale unui 
portavion. Dupa ce a insotit aproape o ora avionul japonez, OZN-ul a disparut deasupra Alaskai, nu 
inainte de a fi reperat atat de radarele japoneze cat si de cele americane, civile si militare. Faptul ca 
membrii echipajului si multi dintre pasagerii acelui zbor au ales sa vorbeasca in public, fara rezerve, 
despre bizarul incident, face fenomenul sa para cu atat mai veridic si mai greu de explicat ;
...  Insula Pastelui reprezinta unul dintre cele mai controversate locuri de pe Pamant. Desi se afla in 
Oceanul Pacific, la 4.200 de kilometri departare de statul sud-american Chile, este considerata 
teritoriu al acestuia. Insula este cel mai bine cunoscuta pentru Moai, statuile sale uriase sculptate in 
piatra, cu un aspect misterios si cu priviri indreptate simbolic spre cer, spre ocean sau spre anumite 
obiective de pe insula. Nimeni nu stie cu exactitate cine le sunt autorii! Nimeni, nici macar locuitorii 
insulei, nu poseda cunoasterea artei prelucrarii lor si nimeni nu poate explica felul in care a fost 
posibila crearea acestor colosi din piatra inalti de pana la 20 metri si grei de pana la 90 tone. Mai 
mult de atat, ulterior sculptarii statuilor in apropierea carierei de unde erau extrasi monolitii, uriasele 
corpuri erau transportate pe distante de pana la 20 de kilometri de la sursa, lucru de nerealizat azi ;
...  vasul Regina Maria este faimos in intreaga lume pentru toate celebritatile pe care le-a gazduit 
pana la retragerea sa din activitate? In 1967, vasul a fost andocat permanent in Long Beach, 
California, unde a fost transformat intr-un hotel plutitor. De-a lungul anilor, zeci de persoane au 
murit in conditii misterioase la bordul vasului, inclusiv doi barbati care au fost zdrobiti de o usa in 
camera motoarelor. Se spune ca holurile vasului sunt bantuite de femei din anii '30 imbracate in 
costume de baie si ca in fiecare noapte pot fi auzite tipetele unor copii ;
...  in anul 1963, in apele islandeze a avut loc eruptia unui vulcan subacvatic, dupa care, intr-un timp 
destul de scurt, s-a format Insula Surtsey cu o suprafata de 2,7 kilometri patrati? Aceasta insula a 
devenit imediat obiectul atentiei oamenilor de stiinta din diferite tari, iar in zilele noastre este folosita 
strict in scopuri stiintifice, fiind declarata o zona inchisa pentru turisti ;
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Xxx - Selena Gomez (26 de ani ) a ajuns la spital de două ori în ultimele săptămâni. Prima dată s-a 
întâmplat după scăderea nivelului de globule albe din sânge. Deși a fost externată câteva zile mai 
târziu, a fost nevoită să revină din cauza problemelor de sănătate apărute în urma transplantului de 
rinichi. Internarea în spital i-a provocat Selenei o cădere emoțională, după ce nu i-a fost permis să 
părăsească instituția. În prezent, artista se află într-un centru de psihiatrie și urmează un tratament 
corespunzător, pe care l-a mai primit și în trecut ;
Xxx    -   Relația dintre Ben Affleck și modelul Playboy Shauna Sexton s-a terminat după numai 
câteva zile de când cei doi s-au întors dintr-o mini vacanță petrecută în Big Sky, Montana. Unul dintre 
motive ar fi fost faptul că Shauna Sexton a postat pe contul ei de Instagram câteva imagini din timpul 
vacanței ;
Xxx   -  Halle Berry și Olivier Martinez s-au reunit pentru a sărbători ziua de naștere a fiului lor, Maceo, 
care a împlinit vârsta de 5 ani. Halle Berry și Olivier Martinez au organizat o petrecere cu tematică 
Halloween pentru fiul lor, Maceo, care s-a bucurat alături de prietenii săi de prăjituri cu diverse insecte 
din marzipan, decorațiuni specifice și reptile de la zoo  ;
Xxx   -   Modelul Emily Ratajkowski și actrița Amy Schumer s-au numărat printre persoanele arestate în 
clădirea Senatului american, în timp ce protestau pașnic împotriva nominalizării lui Brett Kavanaugh 
pentru Curtea Supremă ;
Xxx   -   Gwyneth Paltrow și Brad Falchuk s-au căsătorit în Hamptons. Nunta a avut loc într-o casă din 
Hamptons, la eveniment fiind prezenți peste 75 de invitați, printre care și numeroase vedete de la 
Hollywood. Ceremonia a început în jurul orei 17.00, într-un cort decorat cu numeroase plante și 
luminițe. Cei doi și-au dorit să își spună jurămintele sub un copac imens în curtea din față, așa că au avut 
un cort pregătit special pentru asta  ;
Xxx   -    Emilia Clarke (32 de ani ) celebra actriță din "Game of Thrones", și-a petrecut ziua de naștere 
pe o plajă alături de noul său iubit, Charlie McDowell ;  
Xxx -   Natalie Portman și fiul ei, Aleph, în vârstă de 7 ani, au fost prezenți la un meci de baschet al 
echipelor Los Angeles Lakers-San Antonio Spurs din L.A. Deși echipa pe care o susțin a pierdut, Aleph 
și Natalie s-au bucurat de timpul petrecut împreună ; 
Xxx  - Locuința familiei Beckham a fost ținta unui jaf, mai mulți bărbați mascați fiind surprinși de 
camerele de supraveghere încercând să intre în casă.  Cuplul, alături de copiii lor, Romeo, Cruz și 
Harper, se aflau în drum spre Australia, ei fiind invitații Prințului Harry la Jocurile Invictus din Sydney ;
Xxx  - Rapperul Young Greatness (Theodore Jones )  a murit la 34 de ani.  El a fost ucis în orașul lui 
natal, New Orleans. Crima s-a produs în zorii zilei de luni, 29 octombrie, iar oficiali din poliție au 
declarat că focurile de armă au fost trase în jurul orei 1:35. Agenții au dezvăluit că acesta avea o singură 
plagă împușcată. Mai mult, mașina rapperului a fost furată de la locul crimei și, conform primelor 
informații, polițiștii din New Orleans caută doi suspecți.   
Xxx  -    Cantaretul canadian-italian Michael Buble se retrage din industria muzicii, la doi ani dupa ce 
fiul sau a fost diagnosticat cu cancer. Artistul spune ca nu isi mai doreste faima, iar trauma pe care a 
suferit-o dupa ce fiul sau a fost diagnosticat l-a schimbat complet ;                                                                                    
                                                                                                                     (  Selectie : Wald Dorel )



   MINIREVISTA COMUNITATII EVREILOR FOCSANI

24

                                                      

 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.      

 
  Membrii Comunitatii,elevi si profesori din Rm.Sarat au pregatit impreuna o expozitie dedicate 
Zilei Internationale a Holocaustului – Sa nu uitam -    la Sinagoga din Rm.Sarat ;
   Elevi și profesori ai Colegiului Național "Unirea" Focșani au participat la comemorare a 
victimelor Holocaustului la Comunitatea Evreilor Focsani. Pe 9 octombrie 1941 a demarat 
deportarea în masă a evreilor din Bucovina şi Moldova, inclusiv din fostul judeţ Putna, în speţă din 
Odobeşti, Focşani şi alte localităţi ale judeţului,în Transnistria,de unde mulţi nu s-au mai întors.Cu 
acesta ocazie a avut loa si expozitia- Sa nu uitam si Un vis -  ;
   Elevii Liceului Tehnologic G.G. Longinescu din Focsani au aflat mai multe despre Holocaust 
in cadrul unei activitati speciale. Astfel, elevii de la clasa a XII-a B au prezentat in POWER POINT 
ce inseamna Holocaust, conditiile din lagare, experimentele medicale, masacrul de la Odessa. De 
asemenea, ei au realizat scurte eseuri in care au reliefat drama copiilor din lagare, dar si viziunea lor 
cu privire la Holocaust, si modul in care au perceput acest fenomen ;
    Membrii Comunitatii au participat in 29 - 31 octombrie 2018, la prima editie a proiectului 
cultural Zilele Bibliotecii Judetene Duiliu Zamfirescu Vrancea ; 
   Remember – Grişa Gherghei (Una dintre cele mai pitoresti figuri ale boemei literare romanesti 
a ultimelor decenii )  ;
    POVESTI DE FAMILIE S-a continuat activitatea realizata de Membrii Comunitatii Evreilor la  
Focsani – Octombrie  - 2018  ; 

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

   r_mircea67@yahoo.com     ce_focsani@yahoo.com

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

mailto:r_mircea67@yahoo.com
mailto:ce_focsani@yahoo.com
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                             Sub Steaua lui David,cu Dumnezeu  ( 31 )              Boris Druţă   
                                      - Portrete  de  ieri  si  de  azi  ale  intelectualilor evrei –     

 …………. Tînăra interpretă la pian prindea din zbor orice bucată muzicală, ca la a doua interpretare s-o 
cunoască pe dinafară.Avea o capacitate incredibilă, ce a uimit-o mereu pe Florica Muzicescu.. Ea
se mîndrea cu Ghita. Pedagogul intenţiona s-o plaseze pe olimpul muzicii din Bucureşti. Dar a venit anul 
1940 şi Ghita Strahilevici se întoarce în Moldova sovietică, la Chişinău. Aici încă nu exista teatru de 
operă şi balet şi nici o orchestră simfonică, decît o fanfară celebră sub bagheta compozitorului de atunci 
A.Cerneţki. Acest dirijor i-a propuns ca să încerce a cînta în cadrul orchestrei şi ea a acompaniat la pian 
concertul pentru pian şi orchestră de P.I. Ceaicovski. Concertul s-a bucurat de succesul scontat, fiind 
elogiat de către criticii de atunci. Apoi s-a început războiul. Evacuarea a petrecut-o în cadrul
colectivului ansamblului „Doina” (1941-1944), cu care a susţinut numeroase concerte pe tot întinsul 
URSS. După război Ghita Strahilevici s-a încadrat în munca de renovare a culturii interpretative de la 
Chişinău. A activat în cadrul Uniunii Compozitorilor, conservatorului, filarmonicii, teatrului de operă şi
la Comitetul de Stat al Moldovei pentru televiziune şi radiodifuziune (1958- 1971). Repertoriul pianistei 
a cuprins creaţii de compozitori moldoveni, de compozitori clasici ruşi şi de peste hotare, precum şi 
muzică contemporană aparţinînd diferitelor şcoli şi curente (multe dintre ele au fost interpretate şi
înregistrate integral şi la radio) A concertat în ansamblu cu artiştii T.Alioşina, B.Raisov, T.Ceban, 
Gh.Neaga, V.Saviţki, D.Şafran, M.Bieşu ş.a. Ghita Strahilevici ţinea legătură strînsă cu arta 
interpretativă românească, vorbea limba română cu o deosebită plăcere, aprecia tot ce era frumos în 
muzica moldovenilor, precum şi a celorlalte popoare conlocuitoare din Republixca Moldova. Cînd tatăl 
Elenei Abramovici îşi ţinea prelegerile la catedra istoria muzicii, Ghita Strahilevici venea şi se aşeza 
cuminte în aulă ca să asculte ...Era oaspete frecvent şi concerta la congresele şi plenarele Uniunii 
Compozitorilor din URSS. O apreciau înalt compozitori ca Tihon Hrenikov, Emil Ghilels, care
era surprins că în Moldova exista o asemenea neîntrecută interpretă la pian.A cîntat în diferite orchestre 
sub bagheta remarcabililor dirijori O.Dimitriadi, A.Iansons, V. Simonov, E.Cosma. Deseori prima 
interpreta un compozitor sau altul opera cărora, prin arta interpretativă a Ghitei Strahilevici, îşi găsea 
calea spre inimile publicului larg. Avea o tehnică interpretativă inconfundabilă.Întreaga familie a Ghitei 
era alcătuită din muizicanţi profesionişti. Soţul ei Naum Propişcean a fost viorist în orchestra simfonică. 
Feciorul Boris – pianist, fiica Sofia o extraordinară vioristă. Sofia a concertat prin multe ţări ale Europei, 
actualmente este profesoară la Conservatorul din Nijni Novgorod, Rusia, şefa catedrei de instrumente cu 
coarde, artistă emerită a Rusiei. A fondat orchestra de tineret „Sofia”. Acum cîţiva ani a concertat la 
Chişinău cu un program dedicat comemorării mamei sale. Ghita Strahilevici era foarte modestă,
nu-i plăcea pălăvrăgeala, se deda întru totul artei interpretative, muncind la perfecţionarea ei pînă în 
ultimile clipe ale vieţii. Tocmai la bătrîneţe i s-a conferit titlul de „Om emerit”. În ultima zi, cînd şi-a 
închinat fruntea-n ţărînă la cimitirul „Sfîntul Lazăr” de pe strada „Doina” din Chişinău ( a decedat
în 2002) aveam impresia că degetele ei tremură şi ating clapele pianului, mărturisea Elena Abramovici. 
Odată cu plecarea la cele veşnice a Ghitei Strahilevici, a plecat din arta noastră interpretativă o epocă 
întreagă. Artistul emerit din Republica Moldova Zinovi Stolear, în cuvîntul său de adio, a remarcat:„
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Prin mîinile Ghitei Strahilevici a trecut aproape toată viaţa muzicală din anii 40-70 ai seco213 lului XX: 
opere, simfonii, sonate, cicluri vocale şi instrumentale de cameră...A interpretat muzică clasică, muzică 
diferită.Ghita Strahilevici nu odată salva dirijorii, compozitorii, care trebuiau într-un timp restrîns să iasă 
cu operele gata în faţa publicului. A cutreierat în lung şi în latbrepublica semănînd dragoste faţă de 
muzică...”Iar altă mare artistă Zlata Tcaci, în acele zile scria despre Ghita Strahilevici un necrolog: 
„Împreună cu ea pleacă o epocă întreagă a vieţii muzicale din Moldova. Măreţia acestei artiste
este incomensurabilă. Trecerea în nefiinţă a Ghitei Strahilevici este o pierdere irecuperabilă pentru 
muzica moldovenească, pentru muzica evreiască, pentru întreaga cultură a plaiului nostru.” În alt 
necrolog, colectivul bibliotecii de carte evreiască „I.Mangher” scria: „Totdeauna vom ţine minte 
zîmbetul ei plin de bunătate şi duioşie, privirea ei senină. Vom păstra în amintire cît de uşor cu cîtă 
măiestrie îşi purta degetele pe clapele pianului, ca prin muzica ei să trezească admiraţia tuturor.Întîlnirea 
cu Ghita Strahilevici totdeauna era o sărbătoare adevărată!...”Ghita Strahilevici va rămîne pentru noi un 
etalon al artei interpretative, iar generaţiile ce vin vor va avea de învăţat şi de studiat măiestria acestei 
remarcabile artiste.
Despre teatrul rus „A.P.Cehov” de la Chişinău s-au scris sute de articole, recenzii şi în ultimile decenii 
această instituţie teatrală deseori era confundată cu conducătorul ei artistic Nelly (Ninel) Cameneva. 
Nelly Cameneva, artistă a poporului, nu era evreică pur sînge, însă avea o atitudine respectuoasă faţă de 
tot ce era legat de cultura poporului evreu. Absolventa institutului de artă teatrală „I.K.Karpenko-Karîi” 
din Kiev, Ucraina, din 1953 a început să lucreze la teatrul rus „A.P.Cehov” din Chişinău. A realizat 
peste 150 de roluri, a creat o serie de chipuri scenice cum ar fi cel al Valei Strogov în „Pagini de
viaţă” de V.Rozov şi al Nastencăi în „Întîia primăvară” de G.Nikolaev, al Kolontai în „Bolşevicii” de 
M.Şatrov, al reginei Elizabeta din „Maria Stuart” de F.Schiller, al Arcadinei din „Pescăruşul” de A. 
Cehov ş.a. Elena Abramovici a cunoscut-o mai întîi pe scenă, apoi, după ce a semnat un şir de articole 
de critică, recenzii despre mai multe spectacole în care era protagonistă marea artistă, s-au făcut 
prietene. Era o femeie energică, cu un tembru specific al vocii, cultă şi ingenioasă, o adevărată 
enciclopedie a dramaturgiei clasice contemporane. Se străduia în munca sa să semene peste tot cîte un 
grăunte de înţelepciune, să mai adauge ceva suflet şi viaţă frazelor, pasajelor. Excelent organizator,
administrator, putea cimenta colectivul în care lucra. Împreună cu omul de cultură Sergo Benghelsdorf a 
format un program concentistic, în care declama versurile poetei Liuba Vaserman, victimă a represaliilor 
staliniste, mama lui Sergoi Benghelsdorf. A cutreierat URSS cu acest program. Era un interlocutor
interesant şi competent. Pentru ea fiecare zi era un examen şi din fiecare clipădată de Dumnezeu căuta să 
tragă cît mai multe foloase. Propaga arta teatrală de la noi. Nu exista manifestaţie culturală evreiască la 
care ea să nu asiste şi să nu spună cuvinte elogioase, subliniind că toată creaţia ei aparţine marii
culturi ruse, evreieşti, române. Combătea cu vehemenţă orice manifestare de antisemitism. Pe scurt, era 
o parsonalitate vulcan. A lucrat pînă în ultima clipă, dăruindu-se în totalitate scenei. A ars ca un meteorit 
pe firmamentul culturii Moldovei. A murit ca un adevărat artist în timpul cînd juca pe scena teatrului
rus „A.P.Cehov”. Este semificastiv că în acea seară, după spectacol, preconize să celebreze 20 de ani de 
la trecerea la cele veşnice a ilustrului actor, soţului ei Vitali Levinzon.... Nu a reuşit ca razele lor să se 
împreuneze, una venind de pe pămînt, cealaltă din înaltul cerului unde domină veşnicia. Dumnezeu a
vrut ca aceste două inimi să se întîlnească cît mai curînd pe alte căi astrale. S-a prăbuşit în văzul 
spectatorilor, astfel încheind viaţa ei făclie în incinta teatrului care a fost totdeauna a doua ei casă…
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                                              „Oameni de știință români  ”     
                                                      

     Ștefania Mărăcineanu     

 Ștefania Mărăcineanu (n. 18 iunie 1882, București, România – d. 15 august 1944, 
București, România) a fost o chimistă și fiziciană română de renume internațional, care a 
formulat teorii despre radioactivitate, radioactivitatea artificială și procedeul de declanșare 
artificială a ploii.

S-a nascut la data de 17 iunie 1882,la ora 21,00 la Bucuresti, intr-o casa din Fundatura Campului 
nr.19,suburbia Sf.Ioan Mosi, una din cele 25 suburbii ale sectorului,foarte aproape de Soseaua Stefan cel 
Mare. Nasterea a fost inregistrata a doua zi, la 18 iunie 1882 la ora 13,15, de catre BraescuDimitrie, 
ofiterul Starii Civile a Sectorului 1 de Galben. In actul nr.680 este inregistrata ca fiind de religie 
ortodoxa,fica naturala a Sevastiei de profesie manager in varsta de 21 ani.La Azilul,,Elena Doamna‘’o 
gasim pe Stefania inscrisa in Foaia matricola a clasei a IV –a primare in anul 1892-1893 la nr.122, 
orfana, avand ca institutor pe doamna E.TeodorescuA studiat la Liceul „Elena Doamna” din București și 
apoi a urmat cursurile Facultății de Științe Fizico-Chimice, pe care a absolvit-o în 1910. A activat o 
perioadă ca profesoară la Școala Centrală din București, o școală publică de fete.
Începând din 1922, cu ajutorul unei burse, Ștefania Mărăcineanu a urmat cursurile de radioactivitate 
ținute de Marie Curie la Institutul Radiului din Paris. În 1924 și-a susținut lucrarea de doctorat cu titlul 
Recherches sur la constante du polonium et sur la pénétration des substances radioactives dans les 
métaux la Universitate Sorbonne din Paris pentru care a primit calificativul Très Honorable. Cu o scurtă 
întrerupere, rămâne în continuare șase ani la Paris pentru a studia efectul radiației solare asupra 
substanțelor radioactive. Pe când studia radioactivitatea poloniului, Ștefania Mărăcineanu a observat că 
timpul de înjumătățire al poloniului pare să depindă de materialul pe care este depozitată proba de 
poloniu. Explicația dată de ea acestui fenomen a fost că particulele alfa emise de poloniu ar transforma 
materialul substratului într-un element radioactiv.În 1930 s-a întors în România și a devenit colaboratoare 
a profesorului Dimitrie Bungențianu la Universitatea din București, reușind să creeze cu mijloace proprii 
primul Laborator de Radioactivitate din România.  În 1934, românca avea să şocheze din nou cu o 
descoperire desprinsă parcă din literatura SF. Ştefania Mărăcineanu inventase ploaia artificială. Practic, 



   MINIREVISTA COMUNITATII EVREILOR FOCSANI

28

cu ajutorul unor principii fizice şi chimice, savantul român putea aduce ploaia pe suprafeţe reduse. De 
acestă dată în cadrul experimentelor a fost ajutată de savanţii români Dimitrie Bungenţianu şi Nicolae 
Vasilescu-Karpen. Experimentele au fost realizate cu sprijinul guvernului francez, unde Ştefania avea 
trecere, în Algeria, mai precis în deşertul Sahara. Spre uimirea tuturor, Ştefania Mărăcineanu şi grupul de 
savanţi români au adus ploaia.
În 1935, Premiul Nobel pentru chimie a fost atribuit lui Frédéric Joliot-Curie și Irène Joliot-Curie pentru 
descoperirea radioactivității artificiale. Ștefania Mărăcineanu a exprimat consternarea ei pentru faptul că 
Irene Joliot-Curie folosise o mare parte din observațiile sale de lucru referitoare la radioactivitatea 
artificială, fără să menționeze aceasta. Mărăcineanu a susținut public că a descoperit radioactivitatea 
artificială în timpul anilor ei de cercetare din Paris.
In cartea Radioactivitatea scrisă de Ștefania Mărăcineanu si publicată in 1936 in Bucuresti, savanta 
scria: „Scriind această carte îmi îndrept prinosul de recunoștiința memoriei regretatului si bunului nostru 
Rege Ferdinand I, care ani dearândul mi-a acordat Inaltul Său sprijin moral si material. Aparatele de 
Laborator ce pun azi la dispoziția studenților sunt acelea ce mi-am procurat la Paris din Regescul Său 
ajutor.”
A fost membru corespondent al Academiei de Științe din România începând cu 21 decembrie 1937. Ca 
urmare a numeroaselor experiente cu elemente radioactive facute in decursul vietii, Stefania 
Maracineanu se imbolnaveste de cancer (la fel ca si Marie Curie) si se stinge din viata la numai 62 de 
ani, in anul 1944, cu un an inaintea folosirii celor doua bombe atomice impotriva omenirii.
   

       Marcă poștală dedicată Ștefaniei Mărăcineanu

       
                                                                                                                   ( Selectie Mircea R.- Internet )                                                                
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                                 Tinovul Mare din Poiana Stampei

            Tinovul Mare din Poiana Stampei 
Tinovul Mare reprezintă astăzi, una dintre principalele atracții ale acestui sat cultural al României, dar și 
cea mai întinsă rezervaţie naturală de turbă din ţara noastră.
Din punct de vedere geomorfologic, teritoriul sitului „Tinovul Mare Poiana Stampei” face parte din 
Domeniul Carpatic sau Provincia geosinclinalului carpatic care cuprinde Munţii Bârgăului, Depresiunea 
Dornelor şi Culoarul Pojorâta- Câmpulung- Gura Humorului. Relieful este caracterizat de existenţa unor 
văi largi cu lunci şi terase de acumulare foarte bine dezvoltate, separate prin interfluvii domoale. La 
confluenţa Dornei cu Dornişoara, datorită reliefului depresionar şi a bogăţiei apelor de precipitaţii şi 
subterane, s-au format numeroase tinoave caracteristice acestei regiuni. Altitudinea în sit variază între 
894 m şi 1001 m.
Sub aspect climatic, datorită poziţiei şi prezenţei unui cadru înconjurător înalt, zona este caracterizată 
printr-un climat de adăpost, dar cu frecvente inversiuni de temperatură în timpul iernii şi precipitaţii 
bogate (700- 800 mm), consecinţă a pătrunderii aerului vestic peste pragul, nu prea înalt, al Munţilor 
Bârgău. Cele mai mari cantităţi de precipitaţii cad în lunile mai – august.
Circulaţia atmosferică este influenţată de direcţia maselor de aer din nord – est şi nord – nord – vest, cu 
vânturi locale de tip munte – vale. Vânturile din sectorul vestic deţin cea mai mare pondere ca 
frecvenţă, faţă de cele din sectorul vestic. Din punct de vedere pedologic, predomină solurile 
hidromorfe, tipul de sol gleic cu subtipurile tipic şi turbos, histosoluri cu tipul de sol turbos tipic şi 
cambisoluri cu tipul de sol brun acid.
Tinovul Mare Poiana Stampei se remarcă prin diversitatea structurală şi floristică. Habitatul cu gradul 
de reprezentativitate cel mai mare în sit, îl reprezintă turbăriile active (cod 7110*) şi turbăriile cu 
vegetaţie forestieră (cod 91DO*) – ambele cu o reprezentativitate excelentă. Evaluarea globală a valorii 
sitului, din punct de vedere al conservării habitatelor existente în acesta, se prezintă astfel: valoare 
excelentă pentru habitatul turbării active, dar și valoare excelentă pentru habitatul turbării cu vegetaţie 
forestieră. Pe lângă speciile de plante identificate în sit şi care sunt prinse în anexa a II- a Directivei 
Consiliului 92/43/CEE (Drepanocladus vernicosus şi Ligularia sibirica), a mai fost identificată, la 
categoria specii de amfibieni şi reptile enumerate în anexa a II- a Directivei Consiliului 92/43/CE şi 
Triturus montandoni. La categoria specii de nevertebrate din anexa a II- a, aceleaşi Directive, au fost 
identificate speciile: Leucorrhinia pectoralis şi Cordulegaster hero.
Importanţa ştiinţifică a rezervaţiei este deosebită. Se ştie că tinoavele oligotrofe prezintă o mare carenţă 
a solului şi a apei în substanţe minerale nutritive, mai ales în calcar. De aceea, flora prezentă, destul de 
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săracă, este silită să se hrănească mai mult din particule eoline şi din precipitaţii atmosferice. Datorită 
muşchilor ce vegetează abundent, mai ales celor din genul Sphagnum, solul şi apa au devenit puternic 
acide, colorate în nuanţe de brun, predominând acizii humici şi huminici. Flora bacteriană lipseşte în 
totalitate de la câţiva centimetri de la suprafaţă, datorită acidităţii şi lipsei de oxigen. Aşa se explică de 
ce polenul depus de-a lungul secolelor în strate succesive de turbă, este conservat în condiţii optime, 
păstrându-se până în zilele noastre numeroase relicte glaciare. În baza analizelor sporo-polinice, s-a 
determinat în timp şi spaţiu, cu precizie, evoluţia florei de la formarea turbăriilor, acum câteva mii de 
ani.
Într-o documentată lucrare, acad. Emil Pop (23) arată că „zăcământul turbos este o arhivă 
multimilenară, documentară, din care se poate reconstitui flora mlaştinii care s-a succedat sub imperiul 
diverselor climatice, cât a durat sedimentarea”.
În prezent, elementul forestier predominant este pinul silvestru ce vegetează greu, atingând diametre 
cuprinse între 10-22 cm la vârste în jur de 100 de ani, mesteacănul pufos şi unii hibrizi ai 
mesteacănului, precum şi alte specii comune, din care amintim scoruşorul, polpii şi molizii din zona de 
protecţie.
Vegetația de subarbuști cuprinde merișorul (Vaccinium vitis-idaea), afinul (Vaccinium myrtillus), 
răchițeaua (Oxycoccus palustris). Vegetația ierboasă (relativ săracă din cauza acidității solului) cuprinde 
mai frecvent speciile: feriga (Drypterix cristata), ruginarea (Andromeda polyfolia), vuietoarea 
(Empetrum nigrum), calcea calului (Caltha palustris subspecia laeta), gălbășoara de turbărie 
(Lysimachia thyrsiflora), curechiul de munte (Ligularia sibirica), bumbăcărița (Eriophorum vaginatum), 
rogozul (Carex pauciflora), trestia de turbă (Calamagstis neglecta)… iar dintre briofite menționăm: 
Sphagnum wulfianum, muschi frunzos (relict arctic și subarctic caracteristic unor zone periferice de 
zăvoiaie de tip finlandic), Splachnum ampullaceum, Thuidium lanatum…Fauna este deosebit de 
interesantă pentru că în afara speciilor comune de mamifere ale zonei (urs, lup, vulpe, jder…), își găsesc 
loc de refugiu unele relicte cu un areal foarte îndepărtat în Groenlanda, Scoția și Extremul Orient, cum 
sunt rotiferele Dinocharis intermedia, Elosa woralli, Lecame ploenesis, Morulina gigantea, tardigradul 
Macrobiotus dubius, necunoscut în Europa centrală și sudică. În ceea ce privește microlepidopterele, 
Ion Nemeș a descris câteva specii noi pentru fauna țării: Glyphiterix hawosthana, Cnephasia alternella, 
Agryphilla tristella forma hübnerella, Epinotia gimmerthaliana, Argyroploce schafferana, Zeiraphera 
ratzeburgiana, Coleophora glitzella, precum și raritățile Ancylis anguicella, Catopria margaritella…

           
                  Traseul Tinovul Mare                                                                                                                                            
                                                                                                                                        ( sursa : internet )                                                                                                                           
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                                   Lectii de viata de la maestrul chinez Confucius   
 Confucius este unul dintre cei mai mari filosofi ai tuturor timpurilor. Lectiile de viata pe care acesta 
le-a oferit celor din jur continua sa inspire oamenii in traiul de zi cu zi. Transforma-le in motto-uri de 
viata pe urmatoarele dintre ele si vei reusi sa te dezvolti personal intr-un mod frumos.
-  “Nu conteaza cat de incet mergi atata timp cat nu te opresti din mers.”
Nu renunta la visurile tale chiar daca lucrurile nu se realizeaza cu viteza pe care ti-o doresti. In cele 
din urma vei culege roadele la care acum doar speri. Astfel de lectii de viata te vor ajuta sa mergi mai 
departe indiferent de cat de greu este drumul din fata ta.

-  “Nu te imprieteni cu un om care nu este mai bun decat tine.”
In viata este important sa te inconjori cu oameni de la care ai ce sa inveti, oameni cu suflet bun, altfel 
nu vei reusi sa progresezi niciodata.

-  “Atunci cand esti nervos, gandeste-te la consecinte.”
Inainte sa actionezi cu impulsivitate, gandeste-te la ce se poate intampla in urma a ceea ce vrei sa faci. 
Asadar, pastreaza-ti calmul si incearca sa gasesti o solutie mai buna decat cea dictata de impulsivitate.

-  “Atunci cand este evident ca nu poti sa iti atingi obiectivele, nu schimba telurile, ci modifica 
pasii.”

Lucrurile nu ies intotdeauna in viata asa cum iti doresti, dar acest lucru nu inseamna ca trebuie sa 
renunti dupa primele incercari. Continua sa cauti modalitati care te apropie tot mai mult de obiectivele 
propuse. Cat timp este vorba despre unele realiste, nu au de ce sa nu se indeplineasca.

-  “Daca urasti o persoana, atunci esti invinsa de ea.”
Nu purta niciodata ranchiuna oamenilor care iti gresesc, ci uita-i pur si simplu. Ce sens are sa ii lasi in 
continuare sa iti otraveasca sufletul?

-  “Omul superior care cauta ceva, cauta in el insusi; omul inferior cauta in altii.”
Tine cont de astfel de lectii de viata fiindca iti vor fi de un real folos. Vei reusi sa progresezi doar daca 
incerci sa imbunatatesti mereu ceva la tine.

-  “Oriunde te duci, mergi cu toata inima ta.”
Vei atinge succesul doar daca dai tot ce ai mai bun in tine. Implica-te cu toata inima in toate 
activitatile pe care le faci si nu vei avea niciun regret dupa aceea, pentru ca vei sti ca ai facut tot ce ai 
putut tu.

- “Ofera sfaturi doar celor care cauta cunoastere dupa ce si-au descoperit ignoranta.
Nu incerca sa oferi lectii de viata unor persoane care nu le-ar intelege sensul, pentru ca iti vei pierde 
timpul cu acestea. Cel mai bine este sa le oferi instructiuni celor care au inteles unde greseau. 
Acestora le vor merge direct la inima.
-“Daca va concentrati si asupra avantajelor mici, va va fi mult mai usor sa mergeti mai departe.”
Nu trata cu indiferenta realizarile mici, pentru ca acestea pot reprezenta un imbold important pentru 
dezvoltarea ta personala.

-  “Daca te-au scuipat pe la spate, inseamna ca esti in fata lor.”
Nu te preocupa de oamenii care incearca sa iti faca rau pe la spate. Inseamna ca esti de mult in fata lor 
si ca nu stiu cum te pot impiedica.Urmeaza aceste lectii de viata si iti va fi mult mai usor sa gasesti 
drumul cel bun. Nimic nu te va mai impiedica sa te bucuri de viata si sa lupti pentru visurile cele mai 
arzatoare.                                                                                                                     ( sursa : internet)      
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     SCURT ISTORIC AL EVREILOR DIN BAIA MARE  - 3-  
Baia Mare 1914: Hotel Minerul in Centrul Vechi
  …… Nu s-a luat nici o masura pentru ca internatii sa nu sufere de ploaie si de vant, fiind lasati sa 
doarma pe pamantul umed, sub cerul liber, astfel ca, dupa cateva zile, copiii mici si femeile s-au 
imbolnavit, fiind necesara improvizarea unui spital, ingaduit de autoritati si de catre sinagoga evreiasca.
In Baia Mare, Primaria a sapat doar cateva gropi pentru closet si a imprejmuit ghetoul cu sant. N-a fost 
asigurata apa potabila; timp de trei saptamani, cei 3.500 de evrei au fost siliti sa consume apa dintr-o 
fantina murdara, fapt ce a cauzat multe epidemii. Cercetarile si perchezitionarile pentru descoperirea 
valorilor ascunse au fost facute de o echipa speciala, condusa de seful politiei, Nagy Jenö. Acesta a 
interzis unui anume domn Korponai din Coltau sa ii mai ajute pe evrei cu mancare, acestora ramanandu-
le drept hrana doar cantitatea infima de alimente administrata de conducerea ghetoului. Metodele de 
schingiuire au fost dintre cele mai ingenioase si odioase. Astfel, dupa ce anchetatul era dezbracat la 
piele, era asezat cu burta pe podea. Unii dintre anchetatori il legau de picioare, introducandu-i drugi de 
lemn sub genunchi, apoi il spanzurau cu capul in jos si ii aplicau lovituri cu vana de bou si bastonul de 
cauciuc peste talpile picioarelor si peste fese. 
Au mai existat si alte torturi inumane din cauza carora unii evrei s-au sinucis. Soarta evreilor adunati in 
Valea Borcutului nu a fost mai putin trista. Au fost inghesuiti intr-un grajd si o sura circa 200 de 
persoane, iar cei care n-au mai avut loc au fost lasati sub cerul liber. Au murit aproape toti copiii nou-
nascuti. Exterminatorii Nagy Jenö, seful politiei din Baia Mare, i-a urmarit si pe evreii de la 
detasamentele de lucru care venisera la Baia Mare in permisie, i-a prins si i-a internat in ghetou, desi 
evreii din detasamentele de munca erau exceptati de la internare si deportare. Balogh Kornel, functionar 
la fabrica de caramida Baia Mare, fara a avea o calificare oficiala, s-a angajat sa participe la cercetarile 
evreilor pentru descoperirea valorilor ascunse. In acest scop, mergea zilnic in ghetou, singur sau insotit 
de soldatii germani inarmati, maltratand pe evreii care nu stateau in pozitie de drepti cand trecea pe 
langa ei. Una dintre figurile cele mai sinistre ale orasului Baia Mare sub ocupatia horthysta a fost 
Orgoványi József, detectiv la sectia de urmarire politica a Politiei din Baia Mare, intre octombrie 1941 - 
octombrie 1944. A fost spaima ghetoului. Insotit de jandarmi si civili, a supus la schingiuri groaznice pe 
evreii bogati. Cu ocazia deselor razii prin ghetou, acesta avea obiceiul sa ia alimentele si hainele 
evreilor. De asemenea, rasturna cazanele cu mancare pregatita. Odata, a pretins evreilor sa dea o suma 
de 5 milioane de pengö, caci, in caz contrar, va aplica metoda zeciuielii, adica fiecare al zecelea evreu va 
fi impuscat. In ghetoul din Baia Mare au fost concentrati aproximativ 3.500 de evrei, iar in cel de la 
Valea Borcutului 2.000. Dintre cei din urma, doar vreo 200 au incaput in grajd si in sura, ceilalti s-au 
asezat sub cerul liber. Cei aproximativ 5.500 de evrei din cele doua ghetouri din Baia Mare au fost dusi 
spre lagarele mortii in doua transporturi, la 31 mai si la 5 iunie 1944. La data de 31 mai au fost 
inregistrati 3.073 de evrei deportati, iar la 5 iunie un numar de 2.844. In raportul politiei din Baia Mare 
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din ziua de 4 mai 1944, se arata ca evreii din Baia Mare au fost dusi in ghetoul aflat in curtea fabricii 
chimice “Hungaria” (Phönix), in ziua de 3 mai 1944. In ghetou s-au sinucis, printre altii, dr.Benedek 
Laszlo si Friedman Sandor, impreuna cu sotiile lor. La intrarea in ghetou, retinutii au fost consultati 
medical de catre doctorul Czibelesz, iar bagajele au ajuns sa fie confiscate si pradate. Un alt ghetou a 
existat in curtea sinagogii mari (azi strada Somesului), unde a murit, printre altii, rabinul Popper 
Ábrahám. In afara unor cazuri de salvare izolata sau in grup, de ajutorare cu alimente, medicamente etc., 
desfasurarea actiunii antievreiesti in sine nu a putut fi stanjenita. Generalul Reviczky Imre (1896-1957) a 
fost unul dintre marii protectori ai evreimii persecutate. Conform raportului din 9-10 mai 1944, adresat 
Ministerului de Interne, in ghetourile din Transilvania au fost inchisi 94.000 de evrei, din care in ghetoul 
din Baia Mare circa 5.000-6.000 de evrei.
Dupa terminarea procesului de ghetoizare (7 mai 1944), magazinele si casele evreilor au ramas pustii. 
Pentru a nu fi pradate, acestea au fost sigilate, si neiudaicii care au incercat sa patrunda ilegal in case, cu 
scopul jefuirii, au fost arestati. Magazinele evreiesti au fost predate unor comercianti de etnie diferita de 
cea iudaica, deoarece statul nu dorea aparitia unor dificultati in aprovizionarea populatiei si armatei. 
Orasul Baia Mare a fost ocupat de armata sovietica la 17 octombrie 1944. 
Incepand din vara lui 1945, s-au intors acasa muncitorii plecati la munca obligatorie pe front. Inaintea 
lor au venit evreii ascunsi in padurile din apropierea orasului, de frica prigoanei. Au aparut si putinii 
supravietuitori ai deportarilor. In total, s-au reintors circa 950 de persoane. Dintre ele, multe au emigrat 
in anii ce au urmat in nou formatul stat evreu, Israel. Eliezer Mose Friedman a devenit in 1959 
conducatorul comunitatii locale, ramasa fara rabin. In acest timp, desi doua sinagogi au fost inchise, 
sinagoga mare a fost restaurata dupa distrugerile suferite in razboi (…). Perioada de dezvoltare a 
comunitatii a fost de scurta durata, nici macar un secol. La fel, perioada de decadere a fost scurta, din 
cauza contextului politic national si international. Practic, in anul 1944, a pierit 80% din populatia 
evreiasca a Baii Mari. Putinii evrei ramasi au gasit sprijin din partea unor fundatii si asociatii cu caracter 
pro-semit. In Baia Mare exista, in prezent, o asociatie crestina numita Asociatia Pro Iudaica (presedinte 
fondator: Frond Stefan), care are ca obiective ajutorarea evreilor din oras, mentinerea unor relatii bune 
cu ei, sprijinirea lor si organizarea de spectacole in cinstea lor. De exemplu, in 18 martie 2003, a fost 
pusa in scena cartea Estera din Vechiul Testament, unde este istorisita salvarea evreilor de la 
exterminare, salvare pe care evreii o sarbatoresc sub numele de Purim. Acest spectacol a fost urmarit cu 
placere si bucurie de o parte din membrii comunitatii, cei care au raspuns invitatiei la spectacol. 
Asociatia Pro Iudaica este singura asociatie crestina sustinatoare a intereselor evreilor baimareni. In 
ciuda eforturilor de a salva macar ce a ramas din odinioara infloritoarea comunitate evreiasca a Baii 
Mari, nu se mai poate face nimic durabil pentru viitorul acesteia. Membrii ei, in numar de cateva zeci, 
ajunsi la varsta batranetii, sunt ultimii reprezentanti locali ai evreimii. Absenta tinerilor, si nu numai, 
plecati in Israel, are efecte iremediabile asupra comunitatii locale. Pe scurt, nu exista solutii de 
conservare a identitatii evreiesti din oras. Comunitatea va disparea, fara indoiala, peste cateva decenii. 
Evreii baimareni au legaturi stranse cu conationalii lor din Israel, principalii lor sustinatori, si exista o 
stransa prietenie si intrajutorare si intre comunitatile evreiesti din Romania. Aceste comunitati sunt unite 
in Federatia Comunitatilor Evreiesti din Romania, care detine o publicatie, distribuita pe intreg teritoriul 
tarii, numita Realitatea evreiasca.    ( Stefan FROND,Andrei SERBANESCU )


