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** - Un elicopter Apache israelian s-a prabusit,  in timpul unui antrenament militar la o baza a Fortelor 
Aeriene israeliene din sudul tarii . Un ofiter in rezerva si-a pierdut viata, in timp ce celalalt a fost ranit 
extrem de serios si transportat la spital.
**  - Grupul industrial aerospaţial din Israel (IAI) a dezvoltat un sistem mobil care integrează senzori 
optici cu radare pentru depistarea de la distanţă a dispozitivelor explozive improvizate. Sistemul, conceput 
în principal pentru a fi utilizat în misiuni militare de patrulare în zone de conflict, poate fi instalat pe toate 
tipurile de vehicule ale armatei israeliene. Sistemul de contracarare a dispozitivelor explozive şi minelor 
utilizează radare puternice şi camere video care pot scana mediul înconjurător. Combinaţia celor două 
sisteme permite depistarea dispozitivelor explozive de la distanţă, în orice condiţii meteo, inclusiv pe timp 
de noapte.
**   - O companie publică cu sediul la Tel Aviv anunță că vor fi cumpărați, în primă fază, circa 1 milion 
de metri cubi de nisip de plajă, pentru refacerea litoralului."Folosirea nisipului local se dovedesște o 
operațiune costisitoare", spun reprezentanții Protecting the Cliffs of the Mediterranean Shore. Yaakov 
Becher, directorul companiei din Israel, spune ca nisipul turcesc va asigura acoperirea mai rapida a unor 
portiuni largi de plaja si protejarea tarmurilor stancoase de la Mediterana.Este prima afacere încheiată între 
cele două țări, după reluarea relațiilor diplomatice, anul trecut.
**   - Iranul construieşte o fabrică pentru asamblarea de rachete cu rază lungă de acţiune în nord-
vestul Siriei, se afirmă într-un material difuzat de un post de televiziune israelian. Canalul 2 de televiziune 
din Israel a difuzat mai multe imagini din satelit ale locului unde se presupune că va fi amplasată fabrica de 
rachete, în zona localităţii Baniyas.Premierul israelian Benjamin Netanyahu a avertizat că Iranul îşi 
consolidează poziţia în Siria, unde sprijină ofensiva regimului de la Damasc împotriva rebelilor şi 
militanţilor reţelei teroriste Stat Islamic. Liderul de la Tel Aviv a mai indicat că Israelul monitorizeză 
situaţia şi va acţiona împotriva oricărei ameninţări.
**   -- Israelul mai cumpără de la americani 17 avioane de vânătoare F-35 "invizibile" pe radar, 
pe lângă cele 33 comandate deja. Ministerul Apărării israelian a anunțat că negocierile în acest sens au fost 
încheiate.Israelul a susținut că achiziționarea acestor aparate reprezintă unul dintre răspunsurile sale la 
"amenințarea" iraniană, deoarece ele nu pot fi observate de sistemele de apărare antiaeriană, în special de 
bateriile S-300, livrate Iranului de către Rusia. 
**   -  Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, a trimis în Statele Unite o delegaţie oficială din care 
face parte şi directorul Serviciului israelian de informaţii externe (Mossad), discuţiile urmând să se 
concentreze pe crizele din Siria şi Liban, Delegaţia, va ajunge la Washington peste câteva zile şi va avea 
întrevederi cu Herbert McMaster, consilierul preşedintelui Donald Trump pentru Siguranţă Naţională, cu 
adjunctul acestuia, Dina Powell, cu emisarul american pentru Orientul Mijlociu, Jason Greenblatt, şi cu alţi 
oficiali.  
**   -  O palestiniană a înjunghiat  un bărbat israelian, în urma unui conflict ce a avut loc în estul 
Ierusalimului, conform poliţiei, Incidentul a avut loc în apropierea Porţii Damascului.Femeia l-a înjunghiat 
uşor pe bărbat. Aceasta are în jur de 30 de ani şi este rezidentă a oraşului Ierusalim.Tânăra a fost arestată 
chiar la faţa locului.                                                                                                         ( animanews.org )
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Xx   - Galeriile de Arta din Focsani gazduiesc vineri, 4 august, incepand cu ora 15,00, vernisajul 
expozitiei de arta "Marasesti, Marasti, Soveja 1917 - In Memoriam". Pe simeze vor expune studenţii 
Facultăţii de Arte, Specializarea Pictură, din cadrul Universităţii Dunărea de Jos din Galaţi
Xx  - Consiliul Județean Vrancea a dat publicității ” Regulamentul de funcționare a Ariei naturale de 
interes local Crâng Petrești”, prin care se stabilește ceea ce este permis în această zonă.
Xx  - Duminică, 6 august, cu ocazia Centenarului Marelui Război, Vrancea Eroică 1917 - 2017, Consiliul 
Județean Vrancea va organiza la Mausoleul de la Mărășești un amplu spectacol de comemorare a eroilor 
căzuți la datorie. Pentru focșănenii care vor să fie prezenți la Mausoleul de la Mărășești, Primăria 
Municipiului Focșani va pune la dispoziție două curse gratuite dus - întors, pe urmatoarele trasee:
- Plombă Sud – Parc Schumann – Spital – Mausoleul Mărășești 
- Gară - Centru – Finanțe – Mausoleul Mărășești. 
Plecarea va avea loc la orele 18.30, iar întoarcerea se va face cu aceleași mijloace de transport, la orele 
22.30, după terminarea spectacolului.Menționăm că aceste curse vor fi semnalizate corespunzător.
Xx  -  CUP Salubritate S.A. anunță faptul că a demarat programul de colectare selectivă a deșeurilor în 
cartierele cu case din Focșani, începând cu luna august 2017.Pe această cale, societatea face un apel către 
focșănenii care locuiesc în aceste cartiere să-și ofere sprijinul în acest program de reciclare prin aport 
voluntar și să respecte câteva reguli simple care să ușureze procesul de selectare a deșeurilor pe fracții 
umede și uscate.
Xx -  Un nou supermarket Zanfir va fi construit în Focșani, pe strada Măgura, nr. 98, lângă Onasis. 
Societatea care gestionează lanțul de supermarketuri, SC Zanfir SNC, a solicitat și a obținut de la 
Primăria Focșani eliberarea unei autorizație de construire pentru un hipermarket – categoria de importanță 
”C”, pe data de 9 august. Anterior, pe 12 iulie,  Agromec Focșani, prin Lilieana Zanfir, a obținut 
autorizația de demolare a tuturor clădrilor existente pe strada Măgura nr. 98.
Xx –  Cererile de restituire taxă specială pentru autoturisme,  taxă de poluare, taxă pentru emisiile 
poluante şi timbrul de mediu se pot depune până la data de 31 august 2018 de către contribuabilii care au 
achitat aceste taxe şi care nu au beneficiat de restituire până la intrarea în vigoare a OUG 52/2017
Xx –  Primaria Focsani va amenaja doua spatii tip "tabla de sah" in Piata Unirii, care vor fi dotate cu 
piesele corespunzatoare.
Xx - Focsanenii isi pot plati taxele si impozitele locale prin internet, fara sa mai stea la cozile de la 
ghiseele de la Primarie. Locuitorii municipiului care au conturi bancare si acces la internet pot utiliza 
sistemul de plati online www.ghiseul.ro. Reprezentantii Primariei Focsani atrag atentia insa ca, pentru 
plata corecta a impozitelor, fiecare titular are nevoie doar de a-si procura dreptul de utilizator si parola de 
acces la informatiile fiscale personalizate. Aceste date, respectiv utilizatorul si parola de acces, pot fi 
obtinute direct de la Serviciul Impozite si taxe din cadrul Primariei Focsani, in baza unei cereri, respectiv 
a unui formular tipizat disponibil la inspectorul de zona precum si a actului de identitate personal.
                                                                                                                                             (  ziare.ro )
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  -O femeie din statul american Virginia (Darla Elizabeth Hise ) care și-a ucis fiica în vârstă de șase ani 
cu un foc de armă, este acum internată într-un spital de psihiatrie. Femeia le-a spus polistilor că fiica și 
fiul ei erau în pericol din cauza extratereștrilor și a crezut că își poate salva copilul dacă o trimite în rai, 
motiv pentru care a recurs la gestul sau. De asemenea, femeia a declarat că fiica ei avea extratereștrii în 
corp și își dorea să îi elimine din stomac.
  - Un pilot ucrainean a salvat, practic viața a 127 de pasageri și a membrilor echipajului de la bordul 
avionuliui pe care îl pilota, după ce a reușit să aterizeze în siguranță pe aeroportul din Istanbul deși nu 
vedea nimic prin parbriz, acesta fiind crăpat de grindină ( tocmai decolase de la Istanbul, și de îndrepta 
spre Cipru când, după 10 minute de zbor, a început o ploaie puternică cu grindină de mari dimensiuni ).
 -Două persoane (un bărbat în vârstă de 30 de ani și o fetiță în vârstă de cinci ani) care făceau plajă au 
murit, după ce un avion de mici dimensiuni a aterizat de urgență în zona în care se aflau. Accidentul a 
avut loc în Almada, aflat la sud-vest de capitala Lisabona
 - O femeie aflată în comă a supraviețuit miraculos după ce doctorii au deconectat-o de la aparate. Janet 
Gunningham, în vârstă de 61 de ani, a făcut acum povestea ei cunoscută, căci riscă să ajungă într-un azil 
de bătrâni, dacă nu strânge banii necesari pentru un căruț cu rotile.
 -Poliția germană a amplasat primele camere de recunoaștere facială la o gară din Berlin, testând astfel, 
noi tehnologii care ar putea ajuta la urmărirea și arestarea infractorilor și suspecților de terorism,
  -O statuie uriașă a lui Buddha, realizată din bronz  ( donată de Thailanda în 1996 ,înălțime de 1,5 
metri și o lățile de 1,2 metri ) , care cântărețe mai mult de jumătate de tonă, a fost furată dintr-un templu 
din capitala statului Botswana, Gaborone. Comunitatea budistă se teme acum că statuia ar putea fi topită 
și vândută, dacă autoritățile nu o găsesc la timp. Nu este pentru prima oară când hoții din Botswana dau 
spergeri în lăcașuri de cult. Anul trecut a fost furată o statuie dintr-un templu hindus.
  - Personalul de securitate dintr-o autogară din China a făcut o descoperire macabră, după ce a verificat 
bagajul unui bărbat. Acesta avea un valiză două brațe. În urma descoperirii, bărbatul a fost reținut, iar în 
fața autorităților el a oferit o explicație uluitoare : Fratele său își pierduseră recent brațele, în urma unui 
accident. În urma accidentului, el îl rugase pe fratele său să-i transporte brațele, pentru a fi din nou 
atașate, când va muri, așa cum prevede tradiția chineză.
  - O bombă care probabil datează din Al Doilea Război Mondial a fost descoperită în incinta centralei 
nucleare Fukushima Daiichi (avariată în urma seismului și tsunamiului care au lovit Japonia în 2011) de 
un angajat al unei societăţi subcontractoare, în cursul lucrărilor pentru construcţia unei parcări”, a anunţat 
un purtător de cuvânt al companiei Tokyo Electric Power. Armata japoneză se va ocupa de operaţiunea 
de mutare a bombei, după ce vor verifica riscul de explozie.Regiunea unde se află centrala Fukushima 
găzduia, în perioada războiului, o bază aeriană a armatei nipone, care a fost bombardată de armata 
americană.
  - Cel mai celebru ceas din lume, Big Ben ,celebrul ceas din Londra va bate pentru ultima oară, până în 
2021, deoarece Turnul Elizabeth, înalt de 96 de metri, și cea mai fotografiată clădire din Marea Britanie, 
va intra în reabilitare.                                                                                                           ( Mediafax.ro  )
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                                   ELIBERAREA PAŞAPOARTELOR 
SIMPLE ELECTRONICE/TEMPORARE CU MENŢIONAREA STATULUI DE DOMICILIU 
(C.R.D.S.)
 
- Emiterea paşaportului simplu electronic sau a paşaportului simplu temporar cu menţionarea statului de 
domiciliu pentru minor, în situaţia în care există neînţelegeri între părinţi cu privire la stabilirea 
domiciliului minorului ori unul dintre părinţi se află în imposibilitate de a-şi exprima voinţa, se 
efectuează numai după soluţionarea acestor situaţii de către instanţa de judecată, care se pronunţă în 
condiţiile legii.
4. RIDICAREA PAŞAPORTULUI  SIMPLU ELECTRONIC SAU A CELUI SIMPLU TEMPORAR 
CU MENŢIONAREA STATULUI DE DOMICILIU.
Paşaportul simplu electronic cu menţionarea statului de domiciliu se ridică de la serviciul public 
comunitar sau, după caz, de la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate unde 
a fost depusă cererea ori, după caz, de la serviciul public comunitar sau de la misiunile diplomatice şi 
oficiile consulare ale României în străinătate pentru care a optat solicitantul.
Paşaportul simplu temporar cu menţionarea statului de domiciliu se ridică de la serviciul public comunitar 
sau, după caz, de la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate unde a fost 
depusă cererea.
Paşaportul simplu electronic/temporar cu menţionarea statului de domiciliu se ridică de titular sau de 
persoana care a formulat cererea ori de persoana împuternicită de acesta/aceasta printr-o procură specială 
autentificată.
NOTĂ: 
- în momentul preluării cererii, solicitantul va trebui să menţioneze serviciul public comunitar pentru 
eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple ori misiunea diplomatică sau oficiul consular de unde doreşte 
să ridice paşaportul; 
- eliberarea paşaportului simplu electronic sau a paşaportului simplu temporar, cu menţionarea ţării de 
domiciliu, se face concomitent cu prezentarea următoarelor documente ale titularului:
a) actul de identitate care atestă domiciliul în România, emis de autorităţile române competente, care se 
retrage;
b) paşaportul anterior, dacă este cazul, care se anulează şi se restituie titularului.
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Cetăţeanul român care are domiciliul în străinătate îşi poate stabili oricând, în mod liber, domiciliul în 
România;
- cetăţeanul român care şi-a stabilit domiciliul în România poate depune, la serviciul public comunitar 
pentru evidenţa persoanelor competent potrivit legii, o cerere pentru eliberarea cărţii de identitate, care va 
face dovada domiciliului în România;
La ridicarea paşapoartelor minorilor cu vârsta sub 14 ani este necesară prezentarea certificatului de 
naştere al minorului, în original, alături de actul de identitate al părintelui/persoanei împuternicite prin 
procură specială să ridice documentul, în original.

IMPORTANT!
La preluarea imaginii faciale, solicitantul nu trebuie să aibă capul acoperit, ochii  închişi, iar expresia feţei 
acestuia trebuie să reprezinte o stare comună. Prin excepţie, preluarea imaginii faciale se poate realiza cu 
capul acoperit, pentru motive religioase, cu condiţia ca faţa titularului, de la baza bărbiei şi până la frunte, 
să fie vizibilă în mod clar şi fără umbre de lumină. Ochelarii sunt acceptaţi în fotografii numai dacă 
lentilele nu sunt colorate, nu reflectă lumina, nu provoacă umbre şi nu au porţiuni care să ascundă ochii. 
Rama ochelarilor nu trebuie să acopere nicio porțiune a ochilor. Fundalul utilizat pentru preluarea 
imaginii faciale trebuie să fie neutru, deschis la culoare, astfel încât fotografia preluată să reprezinte cât 
mai fidel trăsăturile şi fizionomia celui în cauză.

În cazul în care există diferenţe între numele şi prenumele înscrise în documentele prezentate şi cele 
solicitate a fi înscrise în paşaportul simplu cu domiciliul în strainatate, ca urmare a schimbării numelui 
sau prenumelui intervenite în străinătate, cererea poate fi acceptată numai după înscrierea menţiunii 
privitoare la această schimbare pe actul de stare civilă, potrivit prevederilor Legii nr. 119/1996 cu privire 
la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu Legea 1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, începând cu data de 1 februarie 
2017 NOILE TAXE pe care le vor achita cetățenii pentru eliberarea pașapoartelor românești (în cazul 
cererilor depuse în țară) vor fi următoarele:
Pentru pașaportul simplu electronic
(cu valabilitate 5 ani, eliberat persoanelor peste 12 ani): 258 lei
Pentru pașaportul simplu electronic 
(cu valabilitate 3 ani, eliberat persoanelor sub 12 ani ): 234 lei
Pentru pașaportul simplu temporar: 
(cu valabilitate 1 an): 96 lei
PENTRU ELIBERARE DE ADEVERINŢĂ: 0 lei 
 
PRECIZĂM CĂ ÎN CAZUL ÎN CARE CONTRAVALOAREA DOCUMENTELOR MENŢIONATE 
ANTERIOR ESTE ACHITATĂ ÎNAINTE DE 01 FEBRUARIE 2017 ŞI SOLICITAREA (CEREREA 
DE ELIBERARE) ESTE ÎNREGISTRATĂ DUPĂ ACEASTĂ DATĂ, NU SE VA PROCEDA LA 
RESTITUIREA DIFERENŢEI DE PREŢ, PAŞAPOARTELE FIIND ELIBERATE LA PREŢUL 
ACHITAT.
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  Cel mai scurt război din istorie a avut loc în anul 1896 și a durat doar 38 de minute  
  

                                                              
 Cel mai scurt război s-a declanșat în 1896, când Khalid bin Barghas, sultanul declarat al Zanzibarului, 
arhipelag ce aparține azi Tanzaniei, a adoptat o politică de apropiere cu Germania și a hotărât, pe 
neașteptate, să întrerupă orice colaborare cu Marea Britanie. Anglia n-a acceptat asemenea ofensă și, 
printr-un ultimatum trimis Zanzibarului, i-a cerut lui Khalid să se predea garnizoanelor britanice până la 
27 august, orele 9:00.

Zanzibarul nu s-a supus, sultanul și-a chemat sub arme efectivele compuse din 2.800 oameni, precum și 
"întreaga flotă”, compusă dintr-un vas de război, dotat cu un tun și a luat poziție de apărare. Britanicii 
văzând că rebelul nu se predă, la 9.02 au deschis focul. Dintr-o singură salvă 570 dintre soldații 
Zanzibarului au fost uciși. Africanii nu au tras vreun foc. S-au predat  fără ordin la ora 9.40.
În aceeași zi, Khalid bin Barghash se refugiază la consulatul german și este adăpostit pe vasul Seeadler, 
aparținând marinei imperiale germane. În Zanzibar, devine sultan un văr al său, Said Hammoud ibn 
Mahomed ibn Said al-Bousaid, simpatizant al Marii Britanii. Până la urmă, Khalid este prins de britanici, 
exilat la Seychelles, apoi pe insula Sfânta Elena și revine în Africa Orientală în 1925. Moare în 1927, la 
Mombassa, care în acea vreme aparținea Zanzibarului, continuând să se laude că el a îndrăznit să înfrunte 
puternica Anglie timp de 38 minute.    

                                                                                                                              ( sursa : Descopere.ro  )    
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                                        Din secretele istoriei

                                   - Istoria scaunului electric –            

               
(Old Sparky, scaunul electric folosit o perioadă la închisoarea new-yorkeză Sing Sing)

      Istoria scaunului electric începe în penultimul deceniu al secolului al XIX-lea, când o nouă dezbatere 
apare în societatea americană. Spânzurătoarea, metoda folosită până în acel moment, începuse să fie 
considerată prea crudă deoarece în multe cazuri, din cauza unor călăi neexperimentaţi, acuzaţii mureau 
lent şi în chinuri. Astfel, în 1887, în statul american New York, ia naştere un comitet însărcinat cu găsirea 
unei metode noi, mai umane, de execuţie. 
Ideea folosirii electricităţii apăruse deja după ce în 1881 un doctor dentist, pe nume Albert Southwick, 
fusese martorul morţii unui om care se electrocutase din greşeală. Uimit de rapiditatea şi aparenta lipsă de 
dureri a acestei morţi, doctorul a descris scena unui prieten, sentaorul McMillan, care a vorbit cu 
guvernatorul statului despre ideea înlocuirii spânzurătoarei cu tehnologia modernă a electricităţii.Deşi 
inventarea scaunului electric este atribuită adeseori lui Thomas A. Edison, în spatele acestei invenţii stau 
de fapt doi angajaţi al acestuia. Primul scaun a fost produs de doi ingineri, Harold P. Brown şi Arthur 
Kennely. Pentru a arăta letalitatea noii invenţii, aceştia au organizat demonstraţii publice în cursul cărora 
au ucis mai multe animale, câini şi pisici, prin atragerea lor pe o placă de metal conectată la un generator 
de 1.000 de volţi. 
Cuvântul „electrocutare” a apărut la aceste demonstraţii pentru a desemna execuţiile electrice, fără a 
desemna – ca în zilele noastre – şi morţile accidentale survenite în urma contactului cu periculosul curent 
electric . Comitetul din New York a adoptat scaunul electric în 1889, iar anul următor William Kemmler 
a devenit prima persoană executată pe scaunul electric. Fiind prima execuţie, lucrurile nu au decurs atât 
de repede precum se aştepta toată lumea. Kemmler a rămas inconştient după prima trecere de curent prin 
corpul său, dar nu a murit. După ce generatorul a fost lăsat câteva minute să se reîncarce, acuzatul a fost 
electrocutat cu o putere de 2.000 de volţi, ceea ce a dus la spargerea vaselor de sânge de sub piele, iar 
corpul său a luat foc. Întreaga execuţie a durat opt minute, şi toţi martorii au rămas şocaţi de brutalitatea 
noii metode. 
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Cu toate acestea, scaunul electric nu a fost discreditat. Metoda a fost adoptată oficial în Ohio (1897), 
Massachusetts (1900), New Jersey (1906) şi Virginia (1908), devenind în scurtă vreme cea mai folosită 
metodă legală de execuţie din Statele Unite. 
Marea majoritate a statelor care au adoptat scaunul electric se află la est de râul Mississippi, în vestul 
Americii fiind mai populară camera de gazare.
Între 1890 şi 1973 peste 4.000 de oameni au fost executaţi pe scaunul electric. Cele mai faimoase execuţii 
ale acestei perioade au fost cele ale lui Bruno Hauptmann (1936), presupusul criminal al copilului 
aviatorului Lindberg, şi cele ale lui Julius şi Ethel Rosenberg (1953), condamnaţi că ar fi fost spioni ai 
Uniunii Sovietice. 
După un moratoriu de patru ani, pedeapsa cu moartea a fost reintrodusă în America în 1977, iar scaunul 
electric a început să fie înlocuit cu camera de gazare şi injecţia letală. De atunci, doar 154 de persoane au 
mai fost executate în acest fel (printre ei, faimosul criminal în serie Ted Bundy). Începând din anii ’80, 
injecţia letală a ajuns să fie considerată o metodă mai uşoară şi mai umană. Astazi, scaunul electric a 
rămas o metodă opţională de execuţie în statele Alabama, Florida, Carolina de Sud şi Virginia. În 
Kentucky şi Tennessee mai este folosit în cazul condamnărilor pronunţate înainte de anul 1988, iar în 
Arkansas şi Oklahoma scaunul electric poate fi folosit dacă alte forme de execuţie sunt găsite ca fiind 
neconstituţionale la momentul respectiv.
În februarie 2008, Curtea Supremă a statului Nebraska a decis ca execuţia prin scaun electric, o pedeapsă 
„crudă şi neobişnuită”, să nu mai fie folosită. Nebraska rămăsese singurul stat care folosea doar această 
metodă de execuţie. În aceste state, 12 condamnaţi au preferat scaunul electric în faţa injecţiei letale, iar 
ultima folosire a scaunului a avut loc pe 18 martie 2010, în statul Virginia. 
Și pentru ca acest capitol, al scaunului electric, este prea sumbru ca să fie încheiat în felul acesta, poate 
merită rememorat, pentru cine nu cunoaște, un caz cel puțin nostim din istoria macabrului scaun.     
La inceputul secolului trecut, vestea scaunului electric, care facuse ocolul lumii, a atras si atentia 
imparatului Abisiniei de atunci (Etiopia de azi), Menelik al II-lea, care a comandat din SUA trei 
asemenea scaune pentru tara sa, unde avea nevoie sa anihileze destui infractori.
Abia dupa livrare, insa, imparatul a constatat ca nu le poate folosi, intrucat in Abisinia nu exista curent 
electric. Dar pentru ca „investitia” sa nu se piarda, a decis sa utilizeze unul din scaune pe post de tron 
imperial. Ce-i drept, scaunele erau foarte bine lucrate si destul de confortabile.  Astfel, monarhul a domnit 
pana in anul 1913 pe un scaun electric.  

                                                                                                                                         (   sursa : internet )                                                                      
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- Tadeusz Reichstein (20 iulie 1897 – 1 august 1996) a fost un chimist de origine poloneză, naturalizat 

elvețian. Împreună cu E. C. Kendall și P. S. Hench, el a fost distins cu Premiul Nobel pentru Fiziologie 
sau Medicină în anul 1950 pentru cercetările lor cu privire la hormonii cortexului suprarenal, care au 
culminat cu izolarea cortizonului.

- Helena „Lea” Nordheim (n. 1 august 1903 - d. 2 iulie 1943) a fost o gimnastă olandeză de etnie 
ebraică. La Jocurile Olimpice de vară din 1928, în cadrul echipei de gimnastică, a câștigat medalia de 
aur.A murit, împreună cu soțul și fiica de 10 ani, la Lagărul de exterminare Sobibor.

-  Amos Kenan, sau Keinan (numele la naștere Amos Levin,2 mai 1927 Tel Aviv - 4 august 2009 Tel 
Aviv) a fost scriitor, publicist, dramaturg, traducător și sculptor israelian.

- Solomon Cutner sau Solomon (n.9 august 1902, Londra - m.2 februarie 1988, Londra) a fost un 
pianist englez, evreu. Întreaga carieră a folosit doar prenumele Solomon. A fost probabil cel mai celebru 
copil-minune al vremii - debutând în 1910 cu Concertul nr.1 pentru pian de Ceaikovski.

- David Judelovitch sau Judelevitz  (n. 25 iunie 1863, Iași – d. 11 august 1943, Rishon Letzion) a fost 
un pedagog și literat evreu din Palestina, originar din România, unul din membrii mișcării sioniste Bilu, 
promotor al introducerii învățământului școlar și preșcolar în limba ebraică. Discipol al lui Eliezer Ben 
Yehuda, Judelovitch a fost unul din primii profesori din așezarea Rishon Letzion, unde a fost un timp 
secretarul comitetului de conducere al localității, căreia i-a și consacrat o carte rămasă memorabilă.

- Wilhelm (mai târziu William) Steinitz (n. 17 mai 1836, Praga; d. 12 august 1900, New York) a jost 
un jucător de șah evreu austriac și primul campion mondial oficial al acestui joc (1886-1894). Cunoscut 
pentru contribuțiile sale originale la strategia de șah precum ideile sale despre jocul pozițional, teoriile 
sale au fost privite cu considerație de jucători precum Aron Nimzowitsch, Siegbert Tarrasch respectiv 
Emanuel Lasker.

- Julius Katchen (15 august 1926, Long Branch, New Jersey - 29 aprilie 1969, Paris) a fost un pianist 
concertist american, de origini ruso-evreiești, stabilit la Paris, care a înregistrat integrala compozițiilor 
pentru pian solo de Johannes Brahms.

- Salomon Bochner (n. 20 august 1899 – d. 2 mai 1982) a fost un matematician american de origine 
austro-ungară, cunoscut pentru rezultatele sale din domeniul analizei matematice, teoriei probabilităților 
și geometriei diferențiale.

- Leonid "Leo" Hurwicz (n. 21 august 1917 – 24 iunie 2008) a fost un matematician și economist 
evreu-american.În octobrie 2007, Hurwicz a primit premiul Nobel pentru ştiinţe economice împreună cu 
Eric Maskin de la Institute for Advanced Study și Roger Myerson de la University of Chicago, "pentru 
crearea fundației teoriei cunoscută ca mechanism design", conform originalului, "for having laid the 
foundations of mechanism design theory."

- Ephraim Kishon (n. Ferenc Hofmann 23 august 1924, Budapesta – d. 29 ianuarie 2005 
Meistersrüte (Appenzell Innerrhoden), Elveția) a fost un prozator umorist și dramaturg israelian de 
limbă ebraică, originar din Ungaria. A fost totodată regizor de cinema și de teatru, scenarist si artist 
plastic.

- Nissim Aloni ( n. 24 august 1926, Tel Aviv, Palestina sub mandat britanic – d. 13 iunie 1998, Tel 
Aviv, Statul Israel) a fost un dramaturg și traducător israelian.
                                                                                                           Selectie – Andreea Panaite                                                                                                                  
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   Se termina luna de miere, tanara sotie se plange mamei sale:
- Mama, deja am avut prima cearta serioasa in familie.
- Nu-ti fa griji, draga mea, asta se intampla in orice casnicie.
- Da mama,  da' ce sa fac cu cadavrul ?
   Era odată un fermier bătrân. Pe lângă ferma lui trecea un râu. Odată, seara, bătrânul a hotărât să 
meargă să se plimbe. Trecând pe lângă râu a auzit niște râsete și a văzut că în apă erau câteva fete 
frumoase care făceau baie în pielea goală. Ele s-au speriat, au intrat în apă până la gât și i-au zis:
– “Moșule, noi nu vom ieși din râu până tu nu vei pleca de aici!”.
Moșul, ridicând o căldare în sus, le-a zis:
– “Stați liniștite, eu nu am venit să mă uit la voi, am venit să dau de mâncare crocodilului”. 
   Soția întorcându-se din vacanță începe atent să examineze: pernele, cearșaful, plapuma… după care 
îndelung examinează cada, dușul, chiar și peria de păr… nedescoperind nimic suspect, i se adresează 
soțului:
-Nu cumva au început să-ți placă femeile chele?  
   Examen de promovare în grad la poliţişti. Li se dă fotografia din profil a unui bărbat şi li se cere să-l 
descrie.Intră primul. Se holbează la poză şi zice:
- Bărbat, 40 şi ceva de ani, caucazian, îi lipseşte o ureche.
- Băi, eşti tâmpit, asta e poză din profil! Ieşi afară!
Intră al doilea. Se uită şi el la poză şi spune:
- Bărbat, 40 şi ceva de ani, caucazian, îi lipseşte o ureche!
- Eşti nebun, nu vezi că e poză din profil?
Intră al treilea. Se uită la fotografie şi zice:
- Bărbat 40 şi ceva de ani, poartă lentile de contact.
- Extraordinar, eşti promovat! Cât spirit de observaţie! Dar spune-ne, cum ţi-ai dat seama că are lentile de 
contact?
- Simplu, ochelari n-avea cum să poarte pentru că îi lipseşte o ureche!
  Un bărbat, după 50 de ani de căsnicie, are un accident și ajunge în Rai. Nu trece mult timp și soția lui 
are aceeași soartă.Când ajunge femeia în rai și îl vede pe soțul ei, merge direct la el și spune:
– Dragule, ce mult mi-ai lipsit! Nici nu știi cât de dor mi-a fost de tine!
Bărbatul o privea foarte atent fără să spună nimic. Femeia se apropie mai mult de el și în timp ce încearcă 
să îl sărute, îi spune:
– Hai să te sărute soția ta scumpă și dragă!
Bărbatul se ferește de ea și zice pe un ton ridicat:
– Femeie, contractul era foarte clar. Până ce moarea ne va despărți!
  Ca să-i dea curaj pacientului, stomatologul îi oferă înainte de a-i scoate măseaua, câteva pahare de 
pălincă, după care îl întreabă:
− Ei, cum stăm acum? Avem curaj?
− Ohooo, şi încă cum! Să îndrăznească cineva să se apropie de măseaua mea!
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                    Fibromialgia          ( 2 )                             
......... Consult de specialitate
Se recomanda consultul unui medic in cazul in care pacientul prezinta urmatoarele simptome pentru mai 
mult de 6 saptamani fara o cauza evidenta. Acestea pot fi semne de fibromialgie in special daca au 
aparut gradat: 
- dureri musculare difuze si sensibilitate musculara, simetric, deasupra si sub nivelul taliei 
- tulburari de somn (se rasuceste si se trezeste des in timpul somnului) si senzatia de oboseala la trezire 
- musculatura si articulatii intepenite care nu se amelioreaza o data cu miscarea. 
Pacientii cu fibromialgie trebuie supravegheati pentru prevenirea depresiei. Aceasta poate fi tratata cu 
succes daca medicul este constient de posibila aparitie.
Medici specialisti recomandati
Nu oricarui medic ii este usor sa puna diagnosticul si sa trateze o fibromialgie, deoarece inca nu este o 
problema medicala bine definita. 
Se recomanda un medic sensibilizat la simptomatologia asociata fibromialgiei, durerea constanta, 
oboseala si altele. Cei mai experimentati medici in tratamentul fibromialgiei sunt: 
- medicul reumatolog 
- medicii specialistii in managementul durerii. 
Alti medici care pot fi capabili sa ajute pacientul cu fibromialgie sunt: 
- medicii de familie 
- medicii internisti 
- fizioterapeutii 
Programele de management pentru durere pot ajuta. Acestea includ de obicei o echipa de medici, 
consilieri, asistente si farmacisti care pot ajuta pacientul sa descopere o strategie pentru abordarea 
durerii. Programul personal poate include medicatie, terapie complementara, diete, exercitii si consiliere.
Expectativa vigilenta
Este normala senzatia de durere musculara dupa o suprasolicitare a lor. Aceasta durere trece dupa cateva 
zile. Daca pacientul s-a accidentat si durerile musculare sau articulare nu se amelioreaza in cateva zile, 
se recomanda consultul de specialitate.
Investigatii
Fibromialgia este un sindrom dificil de diagnosticat si nu exista teste specifice care sa confirme 
diagnosticul. Este diagnosticata adesea cand se elimina din discutie alte boli cu simptomatologie 
similara, prin examinarile de laborator. Medicul curant va face, de asemenea, anamneza si un examen 
obiectiv. 
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Criteriile cele mai utilizate pentru diagnosticarea fibromialgiei sunt: 
- durere difuza prezenta pentru cel putin 3 luni 
- durere si sensibilitate la presiunea in 11 sau mai multe din cele 18 puncte sensibile. Unele persoane pot 
avea mai putin de 11 puncte sensibile dar raman in observatie cu fibromialgie 
- prezenta altor simptome tipice fibromialgiei ca intepenirea, oboseala sau tulburarile de somn. Acestea 
se pot agrava odata cu cresterea stressului, anxietatii, efortului sau o data cu modificarile meteorologice. 
Criteriile sunt cele mai eficiente in clinici de studiu, unde sunt necesare masuratori specifice ale 
simptomelor, de exemplu, pentru evaluarea efectelor tratamentului in studiu. In cazul pacientilor si a 
medicilor intr-un cadru restrans, un cabinet, diagnosticul este foarte rar conturat clar. Multe persoane 
pentru care diagnosticul de fibromilagie este potrivit si tratamentul ar putea fi de ajutor, nu prezinta 
aceste criterii. Prin natura sa, fibromialgia este un sindrom greu de definit cu simptome multe, variind de 
la persoana la persoana.
Tratament
In prezent, nu exista nici un tratament pentru fibromialgie. Tratamentul este concentrat pe abordarea 
durerii, oboselii, depresiei si altor simptome specifice fibromialgiei, in speranta de a intrerupe cercul 
vicios al tolerantei scazute la durere si a scaderii activitatii fizice. Tratamentul poate include: 
- medicamente de somn ca antidepresivele triciclice, antidepresivele inhibitoare selective de serotonina 
sau ciclobenzaprinul, un relaxant al musculaturii striate 
- medicamente pentru scaderea durerii musculare si articulare ca antidepresivele triciclice, 
ciclobenzaprinul sau, mai rar, antalgice cu prescriptie libera 
- fizioterapia pentru scaderea durerii musculare si pentru cresterea energiei. 
Tratamentul la domiciliu este, de asemenea, o etapa importanta in abordarea fibromialgiei. Eforturile 
pacientului de a face exercitii fizice regulat, de a imbunatati somnul si a reduce stressul sunt la fel de 
importante pentru tratarea fibromialgiei ca orice tratament medicamentos prescris de medic.
Tratament initial
Daca pacientul a fost diagnosticat recent cu fibromilagie, scopul tratamentului initial poate include: 
- initierea unui program de exercitii fizice regulate 
- identificarea tulburarilor de somn, daca exista si descoperirea unor metode pentru o odihna completa 
- scaderea durerii si senzatiei de intepenire cu medicatie, caldura si aplicatii reci 
- reducerea treptata a stressului 
- identificarea factorilor care accentueaza simptomatologia. 
Cu coordonarea medicului curant, pacientul va putea continua tratamentul acasa.
Tratament de intretinere
La fel ca si pentru tratamentul initial, tratamentul la domiciliu este esential pentru tratarea fibromialgiei. 
Exercitiul fizic, somnul, reducerea stressului, pot fi foarte utile in controlul simptomatologiei. 
Simptomele fibromialgiei sunt prezente in pusee, prin urmare este importanta continuarea pe termen 
lung a tratamentului la domiciliu. 
Medicamentele cu prescriptie pot fi folositoare pentru ameliorarea unor simptome, ca durerea sau 
tulburarile de somn. Se recomanda reevaluarea tratamentului de catre medicul curant, in cazul in care 
acestea nu ajuta. Exista si alte alternative. Este important sa se cunoasca faptul ca nevoia de 
medicamnete se poate modifica in timp.    .................                                              ( sursa : internet )                                                                                                                                     
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             Indicaţii terapeutice ale uleiurilor esenţiale       ( III )       
 Sfaturi utile Pentru a te asigura de eficienţa maximă a uleiurilor esenţiale, specialiştii îţi recomandă: 
1. Nu depăşi dozele indicate. 
2. Nu folosi aceste remedii în cazul copiilor. În general, uleiurile esenţiale nu le sunt contraindicate, însă 
au nevoie de administrare specială. 
3. Cere întotdeauna părerea medicului înainte să foloseşti aceste uleiuri, mai ales dacă suferi de boli 
cronice sau dacă eşti însărcinată. 
4. În situaţia în care simptomele nu se atenuează, cere părerea unui medic alopat.
5. În amestecuri, nu înlocui un ulei cu altul, chiar dacă proprietăţile ţi se par asemănătoare. 
6. În ceea ce priveşte administrarea pe cale orală, adaugă uleiul esenţial într-o linguriţă de miere sau de 
ulei de măsline. Se poate lua şi cu un cub de zahăr.  
7. Evită folosirea uleiurilor fotosensibilizante, mai ales a celor de lămâie, mandarină sau de grepfrut, cu 
cel puţin 12 ore înainte să te expui la lumina soarelui.
 Păr gras 
În cazul în care ai părul gras, adaugă în ulei de jojoba câte 5 picături de ulei esenţial de cedru şi de 
muşcată. Sau adaugă în 10 ml de ulei vegetal de măsline o picătură de ulei esenţial de ienupăr şi de 
chiparos. Lasă-l să acţioneze pe părul umed 30 de minute. 
Păr uscat 
Pentru părul uscat, care are nevoie de o hidratare intensivă, este indicat un masaj la nivelul scalpului cu 
un amestec din părţi egale de ulei esenţial de salvie şi de argan. Adaugă câteva picături din acest  amestec 
la nivelul scalpului, apoi şamponează-ţi părul cu produse specifice. 
Piele grasă   Câte trei picături de ulei esenţial de muşcată, de mandarină şi de levănţică, adăugate în crema 
hidratantă de zi, îţi pot fi de folos, combătând excesul de sebum.
 Piele uscată    
Dacă tenul tău este uscat, adaugă câte cinci picături de ulei esenţial de măceşe, de portocală şi de muşcată 
în 60 ml de ulei de migdale şi aplică-l după fiecare duş. Tot la duş, poţi să adaugi 15 ml de ulei de 
avocado în 10 ml de gel de duş, combinaţie care hidratează pielea şi întârzie îmbătrânirea cutanată. 
Pete maronii    
Amestecă 1 ml de ulei esenţial de ţelină, 1 ml de ulei esenţial de muşcată, 0,5 ml de eucalipt cu 60 ml de 
ulei vegetal de măceşe şi aplică acest remediu pe faţă seara, timp de două săptămâni, pentru a estompa 
petele. 
Puncte negre   
Masca de faţă, pregătită din câte trei picături de ulei esenţial de levănţică şi de lămâie combinate cu două 
linguri de argilă albă, este eficientă pentru combaterea punctelor negre. În plus, este uşor de folosit. Se 
lasă să acţioneze 10 minute, iar apoi se clăteşte faţa cu apă călduţă.
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 Picioare grele   
 Remediul natural împotriva senzaţiei de picioare grele constă în administrarea a două picături de ulei 
esenţial de chiparos de două ori pe zi. Benefic este şi masajul cu amestec de ulei esenţial de imortele, 
mentă şi de chiparos în părţi egale, de două-trei ori pe zi, până la dispariţia problemei.
Riduri 
Pentru a atenua ridurile, începând de la 40 de ani, adaugă două linguri de ulei esenţial de măceşe în crema 
de zi şi o picătură de ulei esenţial de muşcată şi una de rozmarin în cea de noapte. Spasmofilie Pe cale 
orală, câte două picături de ulei esenţial de busuioc, de trei ori pe zi, timp de trei săptămâni, combat 
spasmofilia. Se poate face şi masaj cu ulei de sovârf la nivelul coloanei vertebrale.  
Stres   Dacă treci printr-o perioadă încărcată, ia seara la culcare două picături de ulei esenţial de muşeţel 
într-o lingură de miere. Eficient este şi masajul cu câteva picături de sovârf, diluate în bază neutră de 
masaj, la nivelul plexului solar. 
Tulburare de apetit    Inspiră un amestec obţinut din câte 3 picături de ulei esenţial de cuişoare şi de 
trestie-de zahăr. Pune-le într-un flacon şi deschide-l de fiecare dată când simţi nevoia să ronţăi ceva. 
Ten obosit    
Amestecă ulei esenţial de salvie cu cel de muşcată, de măceşe, de levănţică englezească (câte două 
picături) în 15 ml de ulei de argan. Se aplică pe faţă câteva picături de două ori pe zi. Un alt tratament 
constă în aplicarea a două-trei picături de ulei esenţial de pin, combinat cu 10 ml de ulei de masaj.  
Masajul cu uleiuri esenţiale îmbunătăţeşte textura pielii 
Ten tern    Pentru un ten luminos este indicat 1 ml de ulei esenţial de muşcată, în combinaţie cu 1 ml de 
ulei esenţial de lămâie, adăugate în 13 ml de ulei vegetal de argan. Se aplică pe faţă dimineaţa şi seara. 
Efect descongestionant are şi amestecul dintr-o picătură de  ulei de esenţial de grepfrut şi una de ulei 
vegetal. 
Unghii fragile    Pentru a-ţi întări unghiile, este indicat masajul cu un amestec obţinut  din 5 ml de ulei 
vegetal de luminiţa-nopţii şi zece picături de ulei esenţial de lămâie. Este bine să-l foloseşti de două-trei 
ori pe săptămână.  
Varice   În caz de varice, efect de întărire şi de creştere a rezistenţei vaselor de sânge are masajul cu 
amestecul din câte  două picături de ulei esenţial de chiparos şi de imortele şi zece picături de ulei de 
eucalipt. 
Vergeturi   Masajul cu un amestec obţinut din 100 ml de ulei vegetal de măceşe, 5 ml de ulei esenţial de 
levănţică, 5 ml de ulei esenţial de mirt, 4 ml de ulei de cistus ladanifer, 4 ml de ulei esenţial de rozmarin 
şi 3 ml de imortele atenuează vergeturile. Este indicat de două ori pe zi, timp de o lună. Specialistul 
nostru Prof. dr. Anca Zbranca medic specialist dermatolog Persoanelor care suferă de alergie de contact 
sau de urticarie la un anumit ulei esenţial le este contraindicată folosirea acestor uleiuri. Uleiul esenţial se 
foloseşte rareori pur, de obicei este amestecat în parfumuri sau în produse de îngrijire. Dacă la acel 
extract există alergie imediată sau întârziată, contraindicaţia este majoră (adică persoana în cauză nu 
trebuie să atingă substanţa respectivă). Reacţiile alergice constau fie în înroşirea şi în umflarea zonei, fie 
în apariţia a mici vezicule pruriginoase pe fond roziu al pielii, fie în apariţia crizelor de astm şi rinitei 
alergice. Reacţiile alergice se tratează de către medicul dermatolog sau alergolog cu corticoizi şi 
antihistaminice. Este important ca pacientului să i se facă teste pentru depistarea alergenului.
                                                                                                 Selectie de Harieta R.    ( sursa internet )                                                    
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Sfaturi autentice despre casnicie de la cei mai buni specialisti in relatii  ( 2 ) 

l) Nu te mai mustra pentru greselile vechi. Putem iubi persoanele nepotrivite si putem plange pentru 
lucrurile gresite, insa, indiferent ce intorsatura ia viata, un lucru este sigur: greselile ne ajuta sa gasim 
acele persoane si acele lucruri care sunt potrivite pentru noi. Toti gresim, toti ne zbatem si chiar toti 
regretam anumite lucruri din trecutul nostru. Orice lucru care ti se intampla, bun sau rau, te pregateste 
pentru un moment care urmeaza sa vina.
m) Nu mai incerca sa iti cumperi fericirea. Multe dintre lucrurile pe care ni le dorim sunt scumpe. Dar 
adevarul este ca lucrurile care ne aduc cu adevarat fericirea sunt gratuite – dragostea, rasul, prietenia... 
Completati voi lista mai departe.
n) Nu mai astepta fericirea de la ceilalti. Daca nu esti multumit cu tine, asa cum esti, nu vei fi fericit nici 
in relatii cu alte persoane. Trebuie sa-ti creezi stabilitate si fericire in propria viata inainte de a o impartasi 
cu altcineva.
o) Nu mai trai in gol, gandindu-te si razgandindu-te. Nu mai analiza asa de mult la fiecare situatie caci vei 
crea probleme care nu nici macar nu existau. Evalueaza situatia si actioneaza. Nu poti schimba lucrurile 
cu care refuzi sa te confrunti. Progresul implica riscuri. Punct! Ca sa marchezi un gol, trebuie ca intai sa 
dai drumul la minge.
p) Nu te mai gandi ca nu esti pregatit. Nimeni nu se simte niciodata 100% pregatit cand apare o noua 
sansa. Pentru ca cele mai multe oportunitati din viata ne forteaza sa trecem dincolo de zona noastra de 
confort. In orice situatie, ne vom simti intai insufiecient pregatiti. Dar asta tine de procesul de invatare, 
nu-i asa?
r) Nu te mai implica in relatii din motive gresite. Relatiile trebuie alese intelept. Este mai bine sa fii 
singur decat intr-o companie neplacuta. Nu trebuie sa te grabesti. Daca trebuie sa se intample, se va 
intampla – la timpul potrivit, cu persoane potrivita si din motivele corecte. Indragosteste-te pentru ca asa 
simti, nu pentru ca te simti singur.
s) Nu mai respinge relatii noi doar pentru ca cele vechi nu au mers. Vei invata ca in viata oamenii pe 
care-i intalnesti, ii intalnesti cu un scop. Unii te vor testa, unii se vor folosi de tine, unii te vor invata cate 
ceva. Dar, cel mai important, vor fi si cativa care vor scoate la iveala tot ce-i mai bun din tine.
t) Nu mai concura cu toti ceilalti din jurul tau. Nu te mai gandi la ce fac ceilalti mai bine decat tine. 
Concentreaza-te sa iti bati propriile recorduri zilnic. Succesul este pana la urma o lupta doar intre tine si 
propria-ti persoana.
u) Nu mai fi invidios pe ceilalti. Invidia inseamna sa numeri toate harurile cu care au fost daruiti altii, in 
loc sa te uiti la tine si la ce ai primit tu. Intreaba-te urmatorul lucru: "Ce am eu si toata lumea isi 
doreste?".
v) Nu te mai plange si nu iti mai plange de mila. Surprizele neplacute cu care viata te pune fata in fata nu 
fac decat sa iti netezeasca calea in directia care era menita pentru tine. Poate nu intelegi si nu vezi asta in 
momentul in care lucrurile rele se petrec si poate iti va fi greu. Dar reflecta si la celelalte lucruri negative 
care ti s-au intamplat in trecut. Vei observa destul de des ca fiecare dintre ele te-a condus intr-un loc mai 
bun, catre o persoana mai buna, la o stare de spirit minunata sau o situatie fericita. Asa ca zambeste! 
Lasa-i pe toti sa vada ca astazi esti mult mai puternic decat erai ieri. Si astfel vei fi.
                                                                                                        ( sursa internet- selectie :  Harieta R. )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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                                              Muzee din Romania   

                      Muzeul de Arme si Trofee de 
Vanatoare din Sibiu                               

Muzeul de Arme şi Trofee de Vânătoare din Sibiu aparţine complexului naţional Muzeal Brukenthal. 
Muzeul s-a deschis publicului vizitator în 1966 şi este amenajat în locuinţa care i-a aparţinut colonelului, 
vila acestuia fiind donată de către fiicele lui Statului Român, în vederea deschiderii unui muzeu 
cinegetic. Pasiunea colonelului Spiess pentru vânătoare a început de mic copil, când a primit cadou o 
armă de la tatăl său şi a învăţat să o folosească. După moartea sa, în 1953, la vârsta de aproape 90 de ani, 
casa lui a fost donată împreună cu impresionanta colecţie de peste 1. 000 de piese, trofee şi accesorii de 
vânătoare Ministerului Culturii şi dată în folosinţă Muzeului Naţional Brukenthal.  În 2006, muzeul a 
fost modernizat complet, prin mărirea spaţiului. Colonelul August a fost un militar de carieră, stabilit la 
Sibiu în 1889. După terminarea primului război mondial, îşi încheie activitatea militară şi este numit de 
regele Ferdiand director al Vânătorilor Regale. Pe parcursul vieţii sale a întreprins două expediţii de 
vânătoare în Africa ecuatorială, în Kenia şi Tanganyka. Este autorul unor cărţi de referinţă în domeniul 
cinegetic. Moştenitorii colonelului Spiess “Colonelul mai are o nepoată care trăieşte în Germania. De 
asemenea, renumitul vânător a contribuit şi la deschiderea primei grădini zoologice de la Sibiu în 1929, 
prin donarea de animale crescute în curtea casei sale, 6 urşi, un lup, un mistreţ, acvile şi vulturi. Pe lângă 
acestea, când a venit la Sibiu, colonelul August a mai donat şi doi crocodili, unul pentru regele Mihai şi 
celălalt pentru grădina zoologică din Sibiu. “August von Spiess a avut patru fete. Dintre acestea, cea mai 
mare, Silvia von Spiess, a practicat şi ea vânătoarea”. Vânătorul i-a apreciat în mod deosebit pe ţăranii 
vânători, pe care îi considera adevăraţii lui dascăli în arta vânătorii.In spatele clădirii muzeului a 
amenajat acum 7 ani o curte în care vizitatorii, în special elevii se pot recrea în aer liber şi pot planifica 
diferite activităţi în natură. Punctul de atracţie pentru copii îl contituie prezenţa unui căţeluş, a unor 
peştişori şi a unei broscuţe ţestoase, pe care copiii le pot admira în sezonul cald. În curte au fost odată şi 
două voliere mari cu vulturi şi acvile. Lui August von Spiess îi plăcea să le elibereze înainte de a muri. 
În interiorul muzeului, cei care trec pargul muzeului pot vedea şi un montaj de trofee după nişte 
fotografii ale colonelului August von Spiess. Toate publicaţiile şi fotografiile lui sunt păstrate la 
Arhivele Naţionale, acestea însumând 1604 planfilme şi clişee fotografice pe sticlă. Muzeul cuprinde 5 
săli Valorosul patrimoniu al mu-zeului, denumit iniţial “Expoziţia de arme şi trofee de 
vânătoare”totalizează aproape 1.600 de piese şi este alcătuit în principal din trofee de vânătoare 
autohtone şi africane provenind din trei mari colecţii: colecţia colonelului August R. Von Spiess, 
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colecţia inginerului silvic Emil Witting şi colecţia de trofee cinegetice a Societăţii Ardelene pentru 
stiinţele Naturii. “Structura actuală a muzeului cuprinde 5 săli: Sala armelor şi accesoriilor de vânătoare, 
Sala trofeelor de vânătoare, Sala rezervată în memoria colonelului, Sala vânatului carpatin şi Sala 
trofeelor africane”, ţăranilor vânători români din comunele şi satele judeţului Sibiu le este dedicat un loc 
important în muzeu. “Oniţa Budac era ţăranul cel mai apreciat de colonelul Spiess la vânătoarea de 
capre negre. Piesele expuse la Muzeul de Vânătoare sunt foarte valoroase, o parte din ele au participat la 
concursurile internaţionale. Vânătorii adevăraţi nu sunt cei care participă la vânători colective, ci cei 
solitari. Orice ieşire în teren era consemnată în registrele de vânătoare care se află acum în Arhivele 
Naţionale. Vânatul mare carpatin este plasat în centrul muzeului. Sala trofeelor africane încheie circuitul 
expoziţional prin trofeele antilopelor Impala, Gnu, Orix, Kongoni, Kudu, ale bivolilor Cafer, ale 
rinocerului şi zebrei şi prin obiectele indigenilor Massai. O ţeavă de armă muşcată de urs Vânătorul-
colecţionar avea şi un câine, pe nume Hadubrand, care se pare că era foarte curajos şi care a fost omorât 
de o ursoaică. În prezent capul acestuia se află expus în cadrul muzeului. Obiectele interesante pe care le 
puteţi găsi la muzeu nu se termină aici. O ţeavă de armă muşcată de un urs în timpul unei vânători sau 
evoluţia coarnelor la un cerb sunt doar câteva exemple. Fiecare piesă din muzeu are povestea ei, 
inscripţionată pe spate, unde sunt conspectate date precum numele persoanelor şi câinilor care l-au 
însoţit pe August von Spiess la vânătoare, condiţiile meteorologice etc.
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                               MOZAIC   STIINTIFIC                
              

- Oamenii de știință au descoperit cea mai întinsă regiune vulcanică de pe Pământ, sub suprafața 
vastă a stratului de gheață care acoperă vestul Antarcticii.Proiectul aparține cercetătorilor Universității 
din Edinburg. În urma studiului lor, aceștia au descoperit aproximativ 100 de vulcani, iar cel mai înalt 
este asemănător Muntelui Eiger, situat în Elveția, care atinge o înălțime de 4000 de metri. Geologii 
spun că această regiune uriașă ar putea să piardă cea mai mare parte din creasta vulcanică din Africa de 
Est, care a evaluat în prezent cea mai densă concentrație de vulcani din lume. Iar activitatea acestui 
domeniu ar putea avea consecințe îngrijorătoare, au avertizat specialiștii.

- Cancerul de pancreas poate fi tratabil cu ajutorul unei metode inedited. Un mic burete verde, 
descoperit în apele îngheţate din largul statului Alaska, ar putea oferi prima armă eficientă împotriva 
cancerului de pancreas, o tumoare agresivă în faţa căreia medicina are prea puţine soluţii.      „Nimeni 
nu se uită la acest burete, spunând că este un burete miraculos, dar el ar putea fi soluţia”, afirmă Bob 
Stone, cercetător la Centrul Ştiinţific de Pescuit Alaska al Agenţiei Americane Oceanice şi Atmosferice 
(NOAA). El este cel care a descoperit acest burete de mărimea unei mingi de golf, botezat „Latrunculia 
austini”, în 2005, în cadrul unei expediţii de explorare a ecosistemelor submarine de care depinde 
industria pescuitului din Alaska, scrie Rador.Teste efectuate în laborator au indicat că multe dintre 
moleculele acestui burete distrug selectiv celulele canceroase pancreatice, a explicat Mark Hamann, un 
cercetător de la Facultatea de Medicină a Universităţii din Carolina de Sud, în colaborare cu Fred 
Valeriote de la Institutul Henry Ford pentru Cancer din Detroit.

- A fost creat nanocipul care poate ajuta la vindecarea rănilor şi regenerarea organelor cu o simplă 
atingere. Un dispozitiv minuscul ce ar putea fi amplasat sub piele ar putea reprezenta o inovaţie 
privind tratarea rănilor şi regenerarea ţesuturilor îmbătrânite.Un dispozitiv inedit care poate reprograma 
celulele pielii ar putea reprezenta o inovaţie în ceea ce priveşte vindecarea rănilor şi a ţesutului 
îmbătrânit. Noua tehnică denumită ,,nanotransfection'' are la bază un dispozitiv ce este amplasat pe 
suprafaţa pielii unui organism viu. Un câmp electric puternic este aplicat de-a lungul dispozitivului ce îi 
permite să transmită gene către celulele pielii aflate sub el, transformându-le într-un tip nou de celule.   
,Prin utilizarea noului nanocip, rănile şi organele distruse ar putea fi înlocuite,'' afirmă Chandan Sen din 
cadrul Universităţii din Ohio. Abilitatea cercetătorilor de a reprograma celulele în alte tipuri de celule 
nu este nouă, descoperirea i-a conferit lui John Gurdon şi Shinya Yamanaka Premiul Nobel în 2012.  
Noua tehnică a fost utilizată pe şoareci ale căror membre aveau arterele tăiate, ceea ce nu permitea 
circularea sângelui în membre. ,,Şapte zile mai târziu am observat formarea unor noi vase de sânge, iar 
după 14 zile sângele a început din nou să circule prin membre,'' a declarat Sen.

- Pentru prima dată în China, un om a fost criogenat. Zhan Wenlian, o femeie care a murit de cancer 
la plămâni la vârsta de 49 de ani, a fost îngheţată cu ajutorul tehnicii criogenice, după ce soţul său, Gui 
Junmin, a fost de acord să doneze ştiinţei corpul soţiei defuncte.Procedura, care implică scufundarea 
corpului în 2.000 de litri de azot lichid, a fost realizată la Yinfeng Biological Group din Jinan .Aspectul 
central al reuşitei criogeniei este sincronizarea. Corpul decedatului trebuie îngheţat prin criogenie 
imediat după ce inima se opreşte. Există o diferenţă esenţială între „îngheţare” şi criogenie, întrucât 
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prima procedură duce la formarea cristalelor de gheaţă care afectează celulele ţesutului, pe când o 
îngheţare bruscă nu permite cristalizarea apei. Criogenia mai presupune şi adăugarea unor conservanţi 
precum glicerolul şi propandiolul pentru a menţine corpul în starea iniţială.Scopul ultim al conservării 
prin criogenie este acela că într-o bună zi va exista posibilitatea de a reînvia corpurile. De asemenea, 
experţii pleacă de la premiza că moartea este mai degrabă un proces şi nu un eveniment, premiză 
întărită de existenţa morţii clinice, în care pacienţii pot fi readuşi la viaţă după ce inima a încetat să 
bată.

- Noul dispozitiv, realizat de cercetătorii de la Universitatea Purdue, identifică bolile prin realizarea 
de analize electrochimice, fiind alimentat doar de atingerea utilizatorului. Rezultatele testului pot fi 
citite şi de cei fără pregătire, folosind o combinaţie de culori.Ramses V. Martinez, profesor asistent la 
Universitatea Purdue şi membru al echipei de cercetare, susţine că „îl poţi considera ca pe un laborator 
portabil care este realizat numai din hârtie, ieftin şi poate fi incinerat atunci când devine inutilizabil. 
Sperăm că aceste dispozitive vor ajuta persoanele nepregătite din sate şi baze militare pentru a-şi face 
analizele fără să fie nevoie de electricitate”.Acest dispozitiv, care se alimentează singur, numit SPED, 
este realizat pentru a oferi diagnostice precise în zonele în care accesul la echipament medical sofisticat 
este limitat.Testul este iniţiat prin plasarea unei picături de sânge într-un cerc de pe platforma de hârtie 
.Stratul superior al SPED este realizat din hârtie din celuloză netratată, având şi canale prin care curge 
sângele care trebuie testat.Stratul inferior este un generator numit TEG, care generează curentul electric 
necesar pentru a efectua testul. Acesta se activează prin presare.De asemenea, cercetătorii au creat un 
algoritm prin care diferitele combinaţii de culori înseamnă diferitele diagnostice.În experimente, 
dispozitivul SPED a fost folosit pentru a detecta biomarkeri precum glucide, acid ureic, celule albe, 
cetone şi acid lactic, care indică factori asociaţi funcţiilor ficatului şi ai rinichilor, malnutriţiei şi 
anemiei. Versiunile viitoare ale tehnologiei vor conţine şi alte straturi pentru a detecta boli şi condiţii 
mai complexe, precum HIV, malaria şi febra galbenă. 

- Primul material robotic moale ce are capacitatea de a se vindeca singur.   Cercetătorii au reuşit să 
realizeze un nou tip de ţesut robotic moale care se poate vindeca singur.Cercetătorii au realizat un braţ 
robotic din ţesut moale care se poate vindeca singur. Pentru a testa elasticitatea robotului, experţii au 
realizat trei tăieturi cu un scalpel. Pentru a se putea vindeca, braţul robotic a fost amplasat într-un 
cuptor cu o temperatură de 80 de grade Celsius. După ce a fost scos din cuptor şi adus la temperatura 
camerei, experţii au observat că toate cele trei tăieturi de pe braţul robotic au dispărut. După 24 de ore, 
robotul şi-a recăpătat în proporţie de 98% elasticitatea şi flexibilitatea. Inciziile au provocat ruperea 
legăturilor dintre cele două materiale chimice care alcătuiesc materialul, furan şi maleimidă. După 
expunerea la temperaturi înalte şi răcirea imediată, cele două chimicale au reuşit să creeze din nou 
legături cu chimicalele din cealaltă parte a inciziei.   ,,În teorie, materialul s-ar putea vindeca de un 
număr infinit de ori,'' a declarat coautorul studiului Bram Vanderborght.

- Aurul poate avea un beneficiu surprinzător: poate duce la vindecarea cancerului. Oamenii de 
ştiintă au susţinut că particulele de aur ar putea creşte eficienţa medicamentelor împotriva 
cancerului.Cercetătorii de la Universitatea Edinburgh au declarat că fragmentele de aur implantate în 
creierul peştelui-zebră cresc viteza cu care medicamentele îşi fac efectul.Ei sunt, de asemenea, de 
părere că fragmentele, cunoscute ca „nanoparticule de aur”, ajută la identificarea tumorilor şi ar putea 
reduce afectarea organelor sănătoase în timpul chimioterapiei.               (Sursa : realitatea.net )
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                                   Stiati  ca :                                                    
 Cum se obtine permisul de conducere in diverse tari ale lumii –lucruri iesite din comun

In lume exista peste un miliard de soferi, dar modul in care acestia au obtinut permisul a diferit enorm de la 
tara la tara. Tendinta ultimilor ani a fost ca testele de obtinere a permisului sa se inaspreasca, mai ales in 
tarile mai sarace unde examenele erau foarte simple. In Mexic si acum exisa locuri in care nu se da practic 
examen, ci doar se plateste o taxa, iar in tari precum India si Egipt abia in ultimii ani s-au introdus si teste 
practice mai complexe, totul fiind pana acum o formalitate.
Honduras este una dintre tarile in care obtinerea permisului este o formalitate, in timp ce Nigeria, o tara 
uriasa, a introdus abia de curand probele practice.

- In China sunt provincii in care nici o zecime dintre candidati nu trec testul teoretic introdus acum cativa 
ani. Contine 100 de intrebari la care trebuie dat raspunsul in 45 de minute, iar pentru a trece trebuie sa 
raspunzi corect la 90% dintre intrebari. Autoritatile nu ofera mostre de test pentru a nu-i incuraja pe 
candidati sa memoreze totul mecanic. In aceste conditii nu este de mirare ca in zone precum Shenzen 
doar 4% dintre candidati trec testul.In China vanzarile anuale de masini noi au cetscut enorm in ultimii 
zece ani, de la 3,9 milioane, la peste 21 milioane. In aceste conditii era nevoie ca si examenul auto sa fie 
mai complicat pentru a mai filtra candidatii.

- In Brazilia candidatii trebuie sa treaca si teste psihologice si sunt invatati si diverse tehnici defensive de 
condus si ce sa faca in cazul in care cineva incearca sa ii jefuiasca in trafic (lucru care se intampla des in 
Brazilia).

- Finlanda este una dintre tarile in care este cel mai complicat sa obtii permisul. Exista inclusiv teste 
practice de condus noaptea, iar pretul intregului procedeu poate ajunge spre 2.000 de euro. Cand iti iei 
permisul il primesti pe o perioada provizorie de doi ani si, daca nu ai incidente sau amenzi, perioada 
provizorie nu se prelungeste si obtii permisul standard. Multe tari au aceste permise provizorii de test si, 
in Australia spre exemplu, cei care sunt in perioade de „proba” nu au voie sa depaseasca 80 km/h. In 
Noua Zeelanda proaspetii soferi pot conduce doar intre orele 5.00 si 22.00.

- Singapore si Japonia sunt doua tari in care permisul se obtine greu fiindca poti „pica” testul din cauza 
celor mai banale greseli.

- Probabil cea mai cunoscuta restrictie legata de permisul de conducere este cea din Arabia Saudita unde 
femeile nu au voie sa sofeze. Pentru barbati, obtinerea permsiului este un procedeu plin de birocratie.

- In SUA legile difera mult de la stat la stat. In unele chiar si adolescenti de 14 ani pot obtine un permis 
provizoriu, in timp ce in altele acest lucru se intampla abia la 17 ani. Dupa obtinerea permisului 
provizoriu soferii pot conduce, insa cu anumite restrictii legate de numarul de pasageri din masina sau 
chiar de orele la care pot iesi cu masina (interzis noaptea, pentru siguranta).

- Rusia a starnit in 2015 uriase controverse cand a pus diverse minoritati sexuale pe lista celor care nu pot 
sa obtina permisul. Transgenderii, fetisistii si travestitii nu pot deveni soferi.S-a facut si un top al 
permiselor influente. Cele mai puternice permise de conducere sunt ale francezilor si britanicilor, in 
sensul ca le pot folosi in strainatate cu foarte putine restrictii. La polul opus, permisele rusesti au cea mai 
redusa influenta.
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Xxx - Julia Roberts își părăsește soțul pentru un actor celebru. Căsătorită de 15 ani cu Danny Moder, 
mariajul lor a ajuns la final. Actrița se pare că trăiește,  în secret, o poveste frumoasă de iubire cu celebrul 
actor, Richard Gere, alături de care a jucat în urmă cu 27 de ani în „Pretty Woman”. Când Julia și Gere s-
au reunit în 2015, în emisiunea „Today Show”, pentru a sărbători 25 de ani de la lansarea fimului ce i-a 
făcut celebri, ei au fost protagoniștii unui sărut pasional, la cererea publicului, care s-a trasnformat ulterior 
într-o frumoasă poveste de iubire.
Xxx - Actorii Anna Faris și Chris Pratt au divorțat după opt ani de căsnicie. Cei doi au anunțat pe paginile 
lor de socializare că au finalizat procedurile de separare din punct de vedere juridic. Actorii Anna Faris și 
Chris Pratt au un copil împreună.
Xxx - Cynthia Nixon, una dintre actrițele din Totul pentru sex va candida pentru postul de Guvernator al 
statului New York. Actrița a fost contactată de liberalii din New York și i-au propus să candideze din 
partea Partidului Republican împotriva actualului guvernator, Andrew Cuomo.Nixon, care este o liberală 
activă și s-a implicat în viața politică a statului, a declarat că încă nu a luat o decizie cu privire la o 
eventuală candidatură și că va cântări atentă oferta făcută.
Xxx - Fiul cântăreței Natalie Cole a murit la 39 de ani,in apartamentul său din San Fernando Valley. Băr-
batul a făcut atac de cord, la doi ani după ce mama lui s-a stins din viață, cauză care i-a cauzat decesul și 
tatălui său, Marvin.Prietenii lui Robert sunt în stare de șoc și povestesc că nimic nu prevestea nenorocirea. 
Acesta avea în plan să termine documentarul despre mama sa pe care-l începuse în urmă cu ceva vreme.
Xxx  - Fiica lui Cindy Crawford și fiul lui Daniel Day-Lewis au făcut echipă pentru o campanie 
publicitară. Kaia, în vârstă de 16 ani, și Gabirel-Kane, în vârstă de 22 de ani, sunt imaginea unui brand de 
jeans din Statele Unite. Cei doi au fost fotografiați separat, însă imagiile au început să fie răspândite pe 
rețelele de socializare.Fiul lui Daniel Day-Lewis nu este doar model, ci și muzician. Se pare însă că actoria 
nu este încă în planul acestuia, deși tatăl său are trei premii Oscar în palmares. Despre fiica lui Cindy 
Crawford, Kaia Gerber, se știa că aceasta îi calcă pe urmele mamei sale.
Xxx - Maria Alekhina și Olga Borisova, cele două membre ale trupei punk Pussy Riot au fost reținute în 
Yakutsk a doua zi după demonstrația (fără să aibă autorizație ) pe care au organizat-o în sprijinul 
regizorului ucrainean de film Oleg Sentsov.   Cele două au demonstrat pe podul de peste lacul Saisary din 
Yakutsk, în apropierea închisorii unde este închis Oleg Sentsov. Ele au afișat un banner pe care scria 
”Sentsov liber”. Protestul vine după ce Rusia a refuzat extrădarea lui Oleg Sentsov și Olexandr Kolchenko, 
ambii cu cetățenie rusă, în Ucraina, invocând faptul că cele două țări nu au semnat vreun document care să 
reglementeze problema dublei cetățenii.
 Xxx -Vedetele au făcut donaţii pentru victimele uraganului Harvey. Cea mai mare sumă a fost donată de 
actrița Sandra Bullock care a oferit un milion de dolari pentru Crucea Roșie, în timp ce Kevin Hart a lansat 
o provocare online prin care a îndemnat alte vedete să doneze bani. Între vedetele care au mai donat pentru 
victimele uraganului Harvey se numără familia Kardashian, Jennifer Lopez, Chris Brown şi Dwayne „The 
Rock” Johnson. Actorul Jensen Ackles împreună cu colegii săi din ”Supernatural”, el a pornit o campanie 
de strângere de fonduri care a adunat până în prezent peste 200.000 de dolari.
Xxx - Legendarul cântăreț italian Al Bano s-a recăsătorit. La 74 de ani, starul și-a unit destinul cu cel al 
altei vedete extrem de iubită în Peninsulă (frumoasa Loredana Lecciso).În anul 2003,ei doi au început o 
relație, în ciuda diferenței de vârstă. Loredana i-a dăruit doi copii, o fată și un băiat.   ( Andreea Panaite )
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 Comunitatea Evreilor din Focsani pune la dispozitia celor interesati o bogata bibliografie despre 
cultura, istoria si traditia poporului evreu.  La cublul comunitatii pot fi imprumutate carti, reviste, 
ziare, pot fi vizionate filme sau se poate asculta muzica pentru toate gusturile.    
   

   In Memoriam -Janusz Korczak       Un Korczak necunoscut pentru mulți dintre noi .. Un 
educator, pedagog, doctor, scriitor, eseist, asistent social, teosofist. Un cetățean, un Pol, un evreu. 
  Comunitatea Evreilor din Focsani au participat la Galeriile de Arta din Focșani,unde a avut loc   
vernisajul expozitiei de arta "Marasesti, Marasti, Soveja 1917 - In Memoriam". ;
 Membrii comunitatii au participat  la o adunare comemorativă , cu priliejul celei de a
75 de ani de la scufundarea vasului “Mefkure” în apele Mării Negre ;
  La Sinagoga din Odobesti a avut loc In Memoriam - Camil Baltazar 115 ani de la nastere - 
Selectie de poezii scrise de poetul Camil Baltazar.  ;
    POVESTI DE FAMILIE S-a continuat activitatea realizata de Membrii Comunitatii Evreilor la
Focsani – August 2017  ; 
  A fost organizat o petrecere cu ocazia zilei de naștere a d/nei Lazarovi Felicia la domiciliu.
  Mari actori /Mircea Crisan - episoade de teatru umoristic care il au in rolul principal pe celebrul 
actor Mircea Crisan  ( Audio )

    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  ( 17 )              Boris Druţă    
                                      - Portrete  de  ieri  si  de  azi  ale  intelectualilor evrei -   
  >>>>  Între anii 1951-1953 a făcut parte din grupul de sculptori care a lucrat la realizarea monumentalei 
statuii a lui Stalin pentru canalul Volga-Don. După revenirea la Chişinău, începe realizarea statuii ecvestre 
a lui Grigore Kotovski, amplasată în centru capitalei RSSM în anul 1954. La această statuie a lucrat în 
colaborare cu alţi sculptori şi arhitecţi (K. Kitaika, I. Perşudcev şi A. Poseado), inspirânduse din celebra 
statuie ecvestră renascentistă a condotierului Coleoni, realizată de celebrul sculptor Verrochio la Veneţia. 
Sculptorul Lazăr Dubinovschi a fost un exponent al artei sculpturale româneşti din Basarabia. Începând din 
anul 1957, a realizat o galerie de portrete sculpturale, reprezentând oameni de cultură din Moldova: Mihai 
Eminescu, Vasile Alecsandri, Gheorghe Asachi, Costache Negruzzi, Dimitrie Cantemir, Miron Costin, A. 
Sciuşev, Oleg Dain, ale căror busturi urmau să fie amplasate în parcul Aleea Clasicilor, care s-a deschis în
anul următor. În perioada 1964-1972 a ocupat funcţia de director al Comisiei Experţilor în Artă din cadrul 
Ministerului Culturii al RSSM. A realizat un monument al victimelor holocaustului pentru Muzeul 
comunităţilor evreieşti din România. Între anii 1977-1982 a lucrat la compoziţia “Requiem”, ultima sa 
sculptură, dedicată tragediilor holocaustului. Munca sa colosală efectuată în decursul vieţii a fost 
recunoscută şi apreciată. A fost ales membru corespondent al Academiei de Arte Plastice din Sankt-
Petersburg (1954) şi membru de onoare al Uniunii Artiştilor Plastici din România (1961), fiind laureat al 
Premiului de Stat al RSSM (1970). A fost decorat cu Ordinul “Drapelul Roşu de Muncă” (1948), Ordinul 
“V.Lenin” (1960) şi Ordinul “ Revoluţia din Octombrie” (1980). În anul 1963 i s-a conferit titlul de Artist 
Plastic al Poporului din RSSM.
A fost căsătorit cu Lilia Dubinovschi (1910-1966), după moartea prematură a căreia i-a înălţat unul din 
cele mai frumoase monumente funerare de la Cimitirul Central de pe strada Armenească din Chişinău. Pe 
un bloc şlefuit din granit negru a fost aplicat un basorelief în bronz cu imaginea soţiei sculptorului,
realizată în tehnica altoreliefului. Acest monument datează din perioada 1972-1976. Din păcate, această 
lucrare a fost vandalizată şi nimicită de criminali şi astăzi vizitînd acest mormînt te cuprinde jalea.
Sculptorul Lazăr Dubinovschi a încetat din viaţă pe data de 29 noiembrie 1982, în municipiul Chişinău şi 
este înmormântat în Cimitirul Central din capitala R.Moldova, alături de soţia şi de părinţii săi.
Lui Lazăr Dubinovschi îi aparţin o serie de monumente din Chişinău, Bălţi (de la Lenin la tânărul Boris 
Glavan), Hînceşti şi din alte oraşe ale Republicii Moldova. Astfel în Chişinău, precum am menţionat, 
statuia lui G.Kotovski (1954) se zice că este o adevărată capodoperă mondială şi, cum a fost sculptat
calul “Eroului”, vin să înveţe sculptori din diferite colţuri ale lumii. Urmează monumentul consacrat 
tineretului revoluţionar, intitulat “ Eroi comsomolişti “ (1959) de pe bulevardul Renaşterii, monumentul 
compozitorului Ştefan Neaga (1964), “Eliberarea” din faţa Hotelului Chişinău (1969), Maxim Gorki
inaugurat în apropierea Băncii de Stat (1972), apoi strămutat în altă parte. Tot maestrului i-a aparţinut 
monumentul lui K. Marx şi F.Engels din faţa clădirii Moldova (1976,) , dar distrus de către masele 
revoltate la începutul mişcării de renaştere naţională, în 1991. De asemeni, a sculptat monumentul
lui Grigore Kotovski din oraşul Kotovsk (Ucraina) şi al lui Mihail Frunze din oraşul Bişkek, capitala
Kârgâzstanului. Operele lui Dubinovschi sunt păstrate în Muzeul Naţional de Artă al Republicii Moldova, 
în Galeria de stat Tretyakovski (portretul academicianului K.I. Skryabin), în Muzeul de stat din Sankt-
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Petersburg şi în alte galerii de artă. În anul 1979 el a donat 13 sculpturi Muzeului de istorieşi etnografie din 
Făleşti, care le-a expus la etajul II. Imaginea copacului din sculptura inspirată de eroul din folclorul mol-
dovenesc “Strâmbă Lemne” (aflat din anul 1945 la Ambasada Rusiei din Luxemburg) a fost utilizată de 
către Tsekhanovici şi Novak în stema oficială a oraşului Bălţi din perioada sovietică. În anii ‘60-’70 
creează tripticuri monumentale, printre care se distinge Părinţi şi copii (Deşteptarea, Răscoala şi 
Tinereţea). Este autorul portretelor lui A.Raikin, R.Kurţ, I.Bogdesco şi ale marilor cărturari moldoveni 
D.Cantemir şi M.Costin. Pe piatra de mormânt a lui Lazăr Dubinovschi a fost amplasat în 1984 un portret 
de bronz al sculptorului, realizat de către Valeria Rotaru (1945-1986),care a fost distrus la sfârşitul anului 
1990 împreună cu piatra tombală. În anul1991 au fost distruse monumentele Marx şi Engels, Maxim Gorki 
şi altorelieful “Iscusinţa Moldovei” de pe peretele Teatrului Naţional “Mihai Eminescu” din Chişinău.
În anul 2005 Guvernul Republicii Moldova a luat hotărârea de a înfiinţa un muzeu memorial în casa unde a 
locuit Lazăr Dubinovschi în Chişinău de pe bul. Ştefan cel Mare nr. 132, însă deocamdată totul rămîne la 
nivel de intenţii. Au fost efectuate expoziţii personale ale celebrului sculptor basarabean: 1939 - Sculptură, 
Iaşi, România; 1970 – Sculptură, Făleşti, Moldova şi 2000 - “L.Dubinovschi - 90 de ani”, Muzeul Naţional 
de Arte Plastice, Chişinău. A avut loc o expoziţie personală în străinătate – 1971 - Sculptură, Taşkent, 
Uzbekistan, apoi expoziţii colective în Republica Moldova. Începând cu anul 1944 participă la expoziţii 
colective din Chişinău şi diverse localităţi ale republicii, organizate de Ministerul Culturii şi de Uniunea 
Artiştilor Plastici. A participat la mai multe expoziţii ale artiştilor plastici moldoveni în străinătate, printre 
care merită a fi menţionate:1947, 1957, 1974 - Moscova, Federaţia Rusă; 1962 - “Din creaţia artiştilor 
plastici din Moldova”, Bucureşti, Cluj, România; 1968 - “Artişti plastici din Moldova”, Ulan-Bator, 
Mongolia; 1974 - Varşovia, Polonia; 1975 – “Arta plastică din Moldova”, Tomsk, Rusia; 1976 - “Arta 
plastică din Moldova”, Plovdiv, Bulgaria; 1977 - Budapesta, Ungaria; 1977 - Erevan, Armenia; 1978 - 
Leipzig, Germania; 1987 - “Arta moldovenească”, Sofia, Bulgaria. În decursul prodigioasei sale vieţi de 
sculptor a realizat principalele lu crări ca:Strâmbă – Lemne (1945), aluminiu,40x26x12; Portretul scriito-
rului Piotr Vershigora (1957), bronz, 42x23x27; portretul poetului Mihai Eminescu; Portretul unui ţăran 
român (1960), bronz, 80x37x31; portretele compozitorilor К.I. Skriabin (1961) şi Anton Rubinştein;
portretul Liliei Dubinovschi (1976); portretul pictoriţelor Ludmila Tonceva (1977), bronz, 53x29x22 şi 
Аda Zevina; portretul arhitectului G. Solominov (1978), bronz, 45,0x25,0x30,0; portretul plasticianului Ilia 
Bogdesco (1979), 49x30x30; portretul muzicianului Oleg Daina, metal, 44x37x24; compoziţia „Recviem”
(1978-1982), aramă, 140x53x65. În afară de aceasta Lazăr Dubinovschi a mai realizat următoarele 
sculpturi monumentale: Мihai Eminescu 1 (1957); Мihai Eminescu 2 (1957); Vasile Alecsandri
(1957); Gheorghe Asachi (1957); Eliberarea 1 (1969); Eliberarea 2 (1969); Placa memorială dedicată 
arhitectului Valentin Mednek (1971); Monumentul funerar al Eroului Uniunii Sovietice Aleksei Belski 
(1972) (de la cimitirul Central din capitală);Statuia lui Grigore Kotovski din Hînceşti (1974); Iachim
Grosul (1976). Pe maestru l-am mai văzut de cîteva ori la Cimitirul Central, păşind îngîndurat. Vizita 
mormîntul soţiei, pe care a iubit-o în viaţă şi dincolo de moarte.A fost probabil tot ce a iubit şi a avut mai 
scump pe această lume. Tot ce are scump pentru eternitate. Azi mormîntul lui stă într-o margine de cimitir, 
iar opera lui vastă e în văzul lumii. Pentru azi şi pentru eternul de mîine. Ce m-a întristat cel mai mult în 
ultima vreme e că la cimitirul Central, stau două pietre enorme de granit vandalizate—a marelui Lazăr 
Dubinovschi şi a feciorului său, de care se pare că numai năptraznicul timp mai are grijă. Şi numai 
memoria noastră este veşnică şi vie.       ………………………………
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                                 „Oameni de știință români din secolul al XX-lea”                                                                           

                                       Ștefan Irimescu            

                       Ștefan Irimescu (n. 12 decembrie 1871, Ploiești - d. 16 februarie 1956, București) a fost 
un medic român, fondator al școlii românești de pneumoftiziologie. În anul 1901 a înființat, cu alți câțiva 
medici, „Societatea pentru profilaxia tuberculozei” și a fost fondatorul, în anul 1904, și ulterior 
directorul, până în 1944, Sanatoriului și Dispensarului „Filaret” din București, astăzi Institutul de 
Pneumoftiziologie Marius Nasta. Este considerat de unii specialiști drept primul ftiziolog român. Tatăl 
lui, negustor, se trăgea din Săcele, de lângă Brașov, dintr-o familie de oieri.După absolvirea liceului din 
Ploiești, urmează Facultatea de Medicină din Paris, unde își trece doctoratul, în 1902, cu teza 
Considérations sur les néphrites à longue échéance et les albuminuries prolongées.
 Întors în țară, se căsătorește cu Elena Guțulescu (1885-1964), cu care va avea două fete: Elena (1911-
1965), căsătorită în 1930 cu Tudor Vianu, și Maria-Monica (1922-1991), căsătorită în 1947 cu medicul 
Emanuel R. Neumann-Grigg.În anii studiilor pariziene, Ștefan Irimescu a făcut parte din cercul 
studenților socialiști români din Franța, legând o strânsă prietenie cu Ioan Cantacuzino, Emil Racoviță, 
Dimitrie Voinov, Alexandru Slătineanu. La înapoierea de la Paris, după trecerea cu succes a examenului 
cerut de legea sanitară, Ștefan Irimescu a obținut dreptul de liberă practică și a fost angajat ca intern și 
asistent la Laboratorul de medicină experimentală al Facultății de Medicină din București, înființat în 
1902 de tânărul profesor Ioan Cantacuzino, laborator în care a activat până în 1906. Laboratorul 
funcționa numai cu trei medici: I. Cantacuzino, director, Alexandru Slătineanu, șef de lucrări, Șt. 
Irimescu, medic-asistent. 
La 1 ianuarie 1904, a fost numit, pe bază de concurs, medic secundar al spitalelor Eforiei Civile, 
activând în serviciul medical al ospiciului Mărcuța până la 7 decembrie 1906.Sub îndrumarea lui Ioan 
Cantacuzino, a participat la campaniile antimalarice din 1904-1908, conducând echipe de intervenție în 
mediul rural pentru depistarea bolnavilor și tratamentul lor cu chinină. Era cea dintâi campanie 
sistematică împotriva paludismului în România. Dar preocupările principale ale doctorului Irimescu 
aveau să fie legate de studiul tuberculozei, pe care îl începe tot sub îndrumarea profesorului Ioan 
Cantacuzino. În cadrul Laboratorului de medicină experimentală, „am fost primul lui asistent și, zece ani 
aproape, am lucrat zi de zi în apropierea lui imediată”. Cercetările celor doi savanți „asupra acțiunii 
bacililor tuberculoși și paratuberculoși dezbrăcați de învelișul lor de grăsime, prin anumite tehnici de 
laborator, precum și asupra tuberculinelor au fost pretutindeni citate”.Alături de doctorii I. Cantacuzino 
și M. Petrini-Galați, Ștefan Irimescu este membru fondator al primului comitet al „Societății pentru 
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profilaxia tuberculozei”, prima societate medicală de acest gen din România, care urmărea crearea unor 
instituții spitalicești proprii având drept scop combaterea tuberculozei.
La 3 aprilie 1904, guvernul român a recunoscut ca persoană morală acestă Societate și, la stăruința 
membrilor ei, prim-ministrul Dimitrie A. Sturdza i-a repartizat un teren de șapte hectare în dealul 
Filaretului și i-a acordat o subvenție de 400.000 lei, „să construiască, organizeze și conducă primul 
sanatoriu ce se va ridica în țara noastră pentru tuberculoși”. 
La 17 octombrie 1906, Societatea pune piatra de temelie a sanatoriului, iar la 16 iunie 1907 pune la 
dispoziția bolnavilor săraci primele 80 de paturi, din care 60 destinate tuberculozei „deschise sau 
înaintate” iar 20 tuberculozei „nedeschise sau incipiente”. Sanatoriul îi avea de la început la conducerea 
sa pe medicii Ștefan Irimescu și Alexandru Slătineanu, buni prieteni din anii studenției lor pariziene și ai 
colaborării în cadrul Laboratorului de medicină experimentală. 
În 1908, Slătineanu se mută la Universitatea din Iași, iar dr. Irimescu rămâne singur la conducere, ajutat 
de dr. Francisc I. Rainer, pentru examenele anatomopatologice.Ștefan Irimescu va face din spitalul 
Filaret, pe care îl va conduce până în 1944, o instituție medicală de specialitate de mare prestigiu. 
Intensa activitate spitalicească pe care a desfășurat-o aici a fost dublată de o vastă activitate de 
organizare și propagandă antituberculoasă. Încă din 1906, introduce metoda pneumotoraxului artificial, 
pe care o răspândește și în restul țării. Conștient de importanța excepțională a diagnosticului timpuriu al 
tuberculozei, doctorul Irimescu a inițiat înființarea unui serviciu roentgenologic la Filaret, în 1922, an în 
care se fac și primele 240 de examene radioscopice. Tot el va fi acela care va determina, în 1935-1940, 
Liga națională contra tuberculozei să declanșeze o mare acțiune de depistare, prin radioscopii efectuate 
în serie la elevii și studenții din București, recurgându-se la aparate radiologie portabile.Alături de 
activitatea propriu-zis medicală, Ștefan Irimescu a desfășurat un militantism social, având ca scop 
profilaxia tuberculozei în România. Înainte de Primul Război Mondial, îl regăsim printre membrii 
fondatori ai Societății pentru combaterea tuberculozei la copii (1908), ai Societății pentru izolarea 
tuberculoșilor (1913), ai Societății pentru profilaxia tuberculozei (director general începând din 1918), 
printre inițiatorii unităților curativo-profilactice de profil: sanatoriile de la Bisericani, județul Neamț, și 
Bârnova, județul Iași, sanatoriul maritim pentru copii scrofuloși de la Techirghiol sanatoriul pentru 
izolarea bolnavilor tuberculoși Zerlendi.
Întemeierea Ligii naționale contra tuberculozei, în 1934-1935, avea să dea un impuls important luptei 
împotriva acestei endemii. Liga, al cărei secretar era dr. Irimescu, organizație cu caracter semi-oficial, s-
a străduit să coordoneze și să unifice eforturile instituțiilor angrenate în campaniile antituberculoase și, 
alături de Ministerul Sănătății, să dezvolte mijloacele de depistare precoce și să contribuie la înființarea, 
dezvoltarea și modernizarea unităților medico-sanitare de specialitate. Irimescu susținea cu tenacitate 
măsuri noi pentru sporirea fondurilor necesare combaterii tuberculozei, mai ales „introducerea unei 
asigurări generale obligatorii contra tuberculozei, cuprinzând și populația rurală”. Prin eforturile Ligii, s-
au construit sanatoriile de la Moroeni, județul Dâmbovița, Turia, județul Covasna, Bugaz, județul 
Cetatea Albă, Dobrița, județul Gorj, Marila, județul Caraș-Severin, Câmpeni, județul Alba, Aleșd, 
județul Bihor, Vorniceni, județul Lăpușna. 
„La noi, susținea Ștefan Irimescu, trebuie avută în vedere nevoia urgentă de a dispune, în fiecare județ, 
de cel puțin un spital de izolare pentru tuberculoșii cu leziuni mari deschise, care reprezintă o mare 
primejdie de răspândire a bolii”.                                                            (  Selectie Mircea R.- Internet )
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         Satul muzeu Ciocănești        
          
   Una dintre cele mai fermecătoare localități din România, Ciocănești este un adevărat muzeu în 
aer liber care a atras atenția turiștilor de pretutindeni datorită caselor sale frumos decorate. Fiecare 
clădire din satul sucevean este frumos împodobită cu motive tradiționale sculptate, specifice 
Bucovinei. Această tradiție s-a păstrat din strămoși, la fel și o mulțime de alte obiceiuri fascinante, 
ce așteaptă să fie descoperite în acest colț paradisiac al României. Localitatea Ciocănești datează 
încă din 1400. În acea perioadă domnitorii Moldovei veneau la Ciocănești pentru meșterii făurari 
care realizau cele mai bune arme din regiune. De fapt, numele localității vine de la "ciocănari de 
arme". De-a lungul timpului, comuna a reușit să-ți păstreze majoritatea tradițiilor și cutumelor 
specifice astfel încât astăzi este una dintre cele mai îndrăgite localități din Bucovina. Ciocănești 
este cunoscută mai ales pentru faptul că toate cele aproximativ 600 de gospodării din localitate 
sunt decorate cu motive tradiționale specifice portului popular. Potrivit legendei, cu mult timp în 
urmă o femeie din sat a decis să-și decoreze casa cu motivele pe care le avea pe portul popular. 
Astfel, l-a rugat pe cel mai iscusit zugrav din sat să-i picteze frumoasele modele pe fațada casei. 
Vecinii, văzând rezultatul, au decis să urmeze exemplul sătencei și, în curând, toate gospodăriile 
din Ciocănești erau frumos decorate cu astfel de motive. 
Una dintre cele mai fermecătoare localități din România, Ciocănești este un adevărat muzeu în aer 
liber care a atras atenția turiștilor de pretutindeni datorită caselor sale frumos decorate. Fiecare 
clădire din satul sucevean este frumos împodobită cu motive tradiționale sculptate, specifice 
Bucovinei. Această tradiție s-a păstrat din strămoși, la fel și o mulțime de alte obiceiuri fascinante, 
ce așteaptă să fie descoperite în acest colț paradisiac al României.
Localitatea Ciocănești se află într-o zonă pitorească pe valea Bistriței, în județul Suceava. Satul se 
află pe Drumul Național 18, între Vatra Dornei și Botoș, la 26 de kilometri de Vatra Dornei și la 
35 de kilometri de Câmpulung Moldovenesc. Drumul până la Ciocănești este ușor de parcurs cu 
mașina, șoseaua urmărind cursul râului Bistrița, astfel încât te vei putea delecta cu panorame 
minunate.
Localitatea Ciocănești datează încă din 1400. În acea perioadă domnitorii Moldovei veneau la 
Ciocănești pentru meșterii făurari care realizau cele mai bune arme din regiune. De fapt, numele 
localității vine de la "ciocănari de arme". De-a lungul timpului, comuna a reușit să-ți păstreze 
majoritatea tradițiilor și cutumelor specifice astfel încât astăzi este una dintre cele mai îndrăgite 
localități din Bucovina.
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Ciocănești este cunoscută mai ales pentru faptul că toate cele aproximativ 600 de gospodării din 
localitate sunt decorate cu motive tradiționale specifice portului popular. Potrivit legendei, cu mult 
timp în urmă o femeie din sat a decis să-și decoreze casa cu motivele pe care le avea pe portul 
popular. Astfel, l-a rugat pe cel mai iscusit zugrav din sat să-i picteze frumoasele modele pe fațada 
casei. Vecinii, văzând rezultatul, au decis să urmeze exemplul sătencei și, în curând, toate 
gospodăriile din Ciocănești erau frumos decorate cu astfel de motive.
Până la urmă, primăria localității a decis ca toate clădirile construite în Ciocănești să fie ornate cu 
modele tradiționale, astfel încât în ziua de azi, indiferent cine vrea să-și construiască o casă aici 
trebuie să urmeze exemplul celorlalte gospodării. Chiar și biserica din sat, clădirea primăriei și a 
poliției au astfel de decorațiuni. Există trei culori specifice zonei – negru, ocru și maro, iar cu cât 
modelele sunt mai intricate și mai frumoase, cu atât proprietarii casei sunt considerați gospodari 
mai pricepuți. Datorită frumuseții caselor din Ciocănești, localitatea a fost declarată sat muzeu în 
2004.
Această comună se mândrește și cu unul dintre cele mai frumoase Muzee al Ouălor Încondeiate 
din Bucovina. Aici, curioșii pot admira peste 1.800 de exponate superbe, multe de o valoare rară. 
De asemenea, satul-muzeu găzduiește o serie de festivaluri interesante, inclusiv Festivalul 
Național al Păstrăvului, un festival dedicat tradițiilor și obiceiurilor populare și, bineînțeles, un 
festival dedicat ouălor încondeiate.        

            

    

              
                                                                                                                      (  Selectie Mircea R.- Internet ) 
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                                                              Evreii din Targu Frumos

   Oraș mic în regiunea Moldovei din România , lângă Iași . În satul care a precedat Târgu Frumos încă din 
1755 a fost un han evreu, iar în 1763, când prințul moldovean a decis să dezvolte orașul, locuitorii evrei au 
fost scutiți de impozite. 
În 1774, erau 15 familii evreiești; totalul a fluctuat de la 70 în 1803 la 60 în 1830 și la 225 în 1845 
(reprezentând 17,7% din populație). Numărul evreilor a crescut în a doua jumătate a secolului al XIX-lea 
la 1.258 în 1859, ajungând la 2.123 în 1899. Mai târziu, populația sa diminuat ca urmare a construcției 
căilor ferate, fapt care a redus necesitatea comercianților și meșterilor locali. Deci, în 1910 au fost 2,106 
evrei și doar 1,608 în 1930.
În 1907, țăranii incitați de un preot antisemit au atacat evreii și au jefuit sinagoga; preotul a fost mai târziu 
arestat. În 1898, o școală de băieți și o școală de fete au fost înființate cu ajutorul Asociației Evreiești de 
Colonizare și cele două instituții au fuzionat în 1919 din cauza dificultăților financiare. 
În 1927, o cooperativă de credit evreiască a fost înființată cu ajutorul Comitetului comun de distribuire a 
evreilor americani și a funcționat în cadrul Mișcării de Cooperare Evreiască. 
În 1930, în timpul unei demonstrații antisemite, unii evrei au fost atacați, însă poliția locală le-a acuzat de 
violență; nouă au fost arestați, dar eliberați după ce incidentul a fost dezbătut în parlamentul român. 
Partidul Național Creștin antisemit, care a organizat demonstrația, a fost acuzat în schimb. Comunitatea 
evreiască a fost modernizată și recunoscută ca asociație în 1932.
Unul dintre rabini care slujea în Târgu Frumos a fost Shalom ben Shemu'el Shmelke Taubes (1825-1888), 
autor al responsabilului She'elat Shalom (1868). Alți rabini au inclus pe Eli'ezer Frisch și pe fiul său, 
Efrayim (1877 - "rabinul din 1909, după moartea tatălui său").  
În toamna anului 1940, toți evreii din Târgu Frumos, cu vârste cuprinse între 18 și 50 de ani, erau 
conscripționați pentru muncă forțată. Mulți au fost trimiși la tabăra de lucru Tudoreni-Rechita (în județul 
Botoșani ); unii au fost deportați în Transnistria . 
La 1 iulie 1941, pe drumul spre tabăra de internare Călărași, un tren de moarte cu evrei din Iași sa oprit la 
Târgu Frumos timp de 24 de ore. Conducerea comunității evreiești a fost contactată pentru a asista cu 
evreii aglomerați în vagoane și pentru îngroparea celor morți. Liderii locali au încercat să dea apă evreilor 
din Iași, dar ofițerii și soldații români nu au permis acest lucru; ca răspuns, au amenințat, bătut și au ucis pe 
unii dintre evreii orașului. Cei care au murit în tren împreună cu cei uciși de poliție au numărat 1.258 
persoane și au fost îngropați în cimitirul local în două gropi masive sapate de evrei din Târgu Frumos.
În primăvara anului 1944, în timp ce liniile din față se îndreptau către oraș, mulți locuitori evrei lăsau să se 
teamă de a fi uciși de retragerea soldaților germani. Un număr de case evreiești au fost distruse. Doar o 
treime din evreii orașului s-au întors și au rămas în Târgu Frumos: în 1942 au locuit 1.637 de evrei, dar 
până în 1947 populația a scăzut la doar 530. Mai târziu, aceste totaluri au scăzut datorită emigrării, în 
special în Israel. Numai câteva familii evreiești locuiau încă în 1969, iar ultima înmormântare în cimitirul 
evreiesc a fost în 1977. 
În 2000, în Târgu Frumos nu mai rămăseseră evrei. În cimitirul evreiesc se află un monument care 
comemorează victimele trenului morții ridicate la scurt timp după război. Cimitirul evreiesc si Groapa 
comuna
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Cimitirul evreiesc se afla initial in partea sudica a orasului (locatie aflata acum intre cursul Bahluietului si 
strada 22 Decembrie), dar dupa construirea caii ferate Iasi-Pascani (pusa in circulatie la 1 iunie 1870), o 
parte din teren a fost expropriata, iar cimitirul a fost mutat in partea de vest, unde se afla si in prezent. 
Cimitirul, aflat in proprietatea Comunitatii Evreiesti din Iasi, se intinde pe o suprafata de 500 m x 800 m. 
In acest perimetru, se afla pana la 5000 de pietre de mormant, unele mutate din cimitirul din vale. Cel mai 
vechi monument funerar cunoscut dateaza din 1818, iar ultima inmormantare inregistrata, este din anul 
1993, actualmente cimitirul nemaifiind functional.       
 Monumentele funerare sunt construite din diferite materiale precum marmura, granit, calcar, gresie. 
Cateva au finisaj atent, elemente grafice, portrete si/sau garduri de metal in jur. Inscriptiile sunt in limbile 
ebraica, idis si romana.
In cimitir se afla o imensa groapa comuna (25 m lungime, 2,5 m latime si 2,5 m adancime), sapata pentru 
ingroparea cadavrelor descarcate la Targu Frumos din „primul tren al mortii”. 
Groapa comuna este marcata de un monument comemorativ, cu o inscriptie in limbile romana si ebraica: 
„In memoria celor 540 de evrei ingropati aici victime ale barbariei fasciste ucisi in «trenul mortii» in zilele 
29-30 iunie si 1 iulie 1941. Sa nu uitam crimele fascismului!”.

                                                  


