
 

 
 

                                                              
 

 

                                                                                                

 

 

 

 

       

                                      

2011 

 

APARITIE LUNARA 



                          MINIREVISTA COMUNITATII EVREILOR FOCSANI 
 
 

 

 

1. Incredibil,dar adevarat…pag.3 

      2. Curiozitati istorice …pag.4 

      3. Prajituri pntru purim…pag. 5 

      4. Info juridic…pag. 6 

      5. Natura la indemana ta…pag.7 

      6. Tratamente naturiste pentru tuse 

          si gripa…pag. 8 

      7.  Stiati ca  …pag.9 
 
      8. Intre legnda si istorie …pag.10 
 
      9. Oameni celebrii in anegdota …pag.11 
 
   10. Umorul pe timp de criza…pag.12 
 
   11. Vedetisme…pag.13 
 
   12. Breviar iudaic …pag.14 
 
   13. Calendarul lunii februarie…..pag.15 
 
             
    14 Info club. …pag. 16 
   

            15. Scoli evreiesti din Panciu …pag.17 
16. In Memoriam ….pag.18  

17. Miracolul lui Moise……pag.19 

 18. Amintiri din Focsani ….pag. 20                                       

 

 

 
 

COLECTIVUL REDACTIONAL : 

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

Harieta Rond – Responsabil varsta de mijloc. 

Negoita Teodor Bogdan – editor proiect 
                                  
 

ADRESA REDACTIEI:  

STR. OITUZ NR. 4, FOCSANI, VRANCEA. 

TEL: 0237/623959 

MOBIL: 0745171287 

E-MAIL:  rondmircea@yahoo.com 

SITE:  www.focsani.jewish.ro 

 



   MINIREVISTA COMUNITATII EVREILOR FOCSANI 
 

 
 

3 

                                           Incredibil, dar adevarat!...  

          Tempestt Henderson, din Florida, este o tanara cu totul iesita din comun. Americanca in 
varsta de 19 ani sufera de o boala rara, care o face sa dea iama in sapunurile si substantele de curatat 
locuinta, pe care le consuma cu mare placere, desi stie foarte bine ca sunt toxice. Tempestt este atat de 
innebunita de gustul sapunului, despre care spune ca o ajuta sa scape de stres, incat a ajuns sa consume 
chiar si cinci bucati pe saptamana. Cand ramane fara acest "aliment", americanca se multumeste si cu 
detergent pudra. "Ador felul in care ma simt dupa ce am mancat sapun sau detergent. Parca sunt mai 
curata, asa, decat daca m-as spala cu aceste substante", a explicat tanara, care, din cauza acestei bizare 
dependente, risca sa moara otravita. 

          Lumea animalelor a reusit sa ne uimeasca intotdeauna. Dupa ce o pisica a luat un soricel 
sub protectia ei sau un leopard a adoptat un pui de maimuta, acum a venit randul unui puisor de gaina sa 
fie ingrijit de o pisica.Proprietarii unei ferme din Anglia au luat puiul sa-l ingrijeasca, dupa ce acesta a 
ramas orfan. Acestia au gasit intr-o dimineata doar trei puisori din cei 14 si o gramada de pene 
imprastiate prin cotet, dupa ce vulpea a venit in 'vizita'.Ulterior, doi dintre puisori au murit, ramanand 
doar unul, pe care l-au botezat Gladys. Micutul inaripat a fost luat in casa, fiind adoptat de Snowy, pisica 
de zece ani a familiei. Albert, 70 de ani si Jane Etheridge, 69 de ani, care sunt si crescatori de ponei, au 
declarat: 'Snowy o spala si o curata mereu pe Gladys care are acum aproape doua luni si jumatate. Inca 
mai vine in casa ca sa se joace. Vine, sare in fata pisicii, iar aceasta o tine intre labute.    

 Trei pui de animale au au ajuns la centrul de salvare a animalelor Noah's Ark din Locust 
Grove, statul american Georgia. Acolo,administratorii centrului au decis ca cei trei juniori care traisera 
pana atunci impreuna, se obisnuisera unii cu altii si se jucau neincetat, sa fie tinuti in continuare 
impreuna pentru a diminua astfel din socul mutarii si schimbarii ambiantelor, urmand in schimb sa fie 
despartiti la cel mai mic semn de violenta. Spre surpriza tuturor, leoaica Leo, tigroaica Shere Khan si 
ursul Baloo s-au dovedit si se dovedesc in continuare niste prieteni exemplari.centrul este singurul loc 
din lume unde traiesc in captivitate in acelasi tarc, un urs negru american, o leoaica africana si o 
tigroaica bengaleza. Ei coabiteaza de ani buni de zile intr-o prietenie si armonie exemplare. Aceasta cu 
atat mai mult cu cat cei trei sunt pradatori alfa in propriile habitate, au capacitatea de a se ucide unul pe 
celalalt daca se porneste o lupta serioasa, si in mod natural nu se intalnesc intre ei in salbaticie deoarece 
traiesc in diferite colturi ale Pamantului. Baloo si Shere Khan sunt cei mai apropiati deoarece se trezesc 
mai devreme si se joaca impreuna inainte de interventia lui Leo care, fiind leoaica, are obiceiul sa 
doarma exagerat de mult dupa tipicul speciei sale  

Intr-un oras din Malaezia, Kota Baru, s-au produs lucruri inspaimantatoare in casa unei femei, 
Zainab Sulaiman, in varsta de 73 de ani, care locuieste impreuna cu cei doi nepoti ai sai si cumnata. 
Casa din lemn a fost bantuita de spirite, de fantome care au incendiat 200 de articole de imbraca  -minte, 
covoare de rugaciuni si doua saltele.Un grup de vanatori de fantome musulmani, intitulat Darul Shifaq, a 
petrecut o jumatate de noapte recitand versete din Coran. Au folosit apa sfintita pentru a curata colectia 
ei veche de sabii si obiecte din bronz, unde se considera ca locuiesc spiritele.Liderul grupului, Zakaria 
Ya, a spus ca spiritele poseda rar fiintele umane. "Zainad ar putea sa fi mostenit sabii si obiecte vechi de 
la stramosii ei, care ar fi practicat magia neagra". 
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               CURIOZITATI     ISTORICE  

 

Ω. Alexandru cel Mare , a inventat o tehnica de spionaj folosita pana astazi: el isi incuraja 
soldatii sa trimita scrisori acasa, scrisori pe care apoi le intercepta şi le citea pentru a descoperi cine era 
impotriva lui. 

Ω.In Roma Antica pedeapsa pentru uciderea propriului tata era sa fii inecat intr-un sac, impreuna 
cu o vipera, un caine si un cocos. Motivul din spatele acestei practici? Se pare ca nimeni nu stie! 

Ω.Asaltul cavaleriei a fost folosit ultima data în al Doilea Razboi Mondial. 
Atunci o divizie de cavalerie mongola s-a aruncat în lupta impotriva unei divizii de infanterie germana. 
Care a fost rezultatul? Nici macar un soldat german nu a fost ucis, au murit în schimb 2.000 de soldati 
din cavaleria mongola. 

Ω. In timpul Primei Dinastii a Egiptului Antic, sute de slujitori şi membri ai familiei erau 
inmormantati odata cu trupul regelui mort. Se credea oamenii şi animalele ingropate odata cu regele il 
vor ajuta in viata de apoi 

Ω. Pentru a evita efortul de a deplasa cu barcile in amonte, comerciantii mesopotamieni 
construiau barci demontabile pe care le navigau în aval avand si un magar la bord. Odata ajunsi la 
destinatie vindeau cadrul barcilor iar cand terminau de facut schimburile comerciale foloseau magarul 
pentru a 
se intoarce acasa. 

Ω . Modelul rectangular de dispoziŃie a strazilor folosit astazi în întreaga lume nu este o invenŃie 
nouă a fost folosit prima oara in oraşul Mohenjo Daro, din India, cu 4500 de ani in urma. Casele în acest 
oras erau situate de o parte si de alta a strazilor, cu peretii din spate indreptati spre strada pentru a feri 
gospodaria de soare si de praful de la carute. 

Ω. Prima femeie politist a fost Alice Stebbins Wells, care a s-a inrolat in LAPD in 1910. Pentru 
ca a fost prima (şi singura) femeie-politist, ea si-a conceput propria uniforma de politie. Patru ani mai 
tarziu Marea Britanie a avut si ea prima femeie politist. 

Ω. In anul 74, imparatul roman Vespasian a ramas fara bani in urma unui razboi civil. Pentru a 
strange fonduri a creat primele toalete publice cu plata. Atunci cand fiul sau Titus l-a criticat pentru asta, 
Vespasian i-a adus in vedere ca banii nu au miros (pecunia non olet). 

Ω. In 1838, generalul Antonio Lopez de Santa Anna, presedintele Mexicului, a ramas fara un 
picior, dupa ce glezna i-a fost distrusa de un obuz. Pentru membrul pierdut, Lopez a ordonat o 
inmormantare cu toate onorurile militare. ndru, dar el nu a dovedit să-l vadă. 
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          PRAJITURI PENTRU PURIM  

                                                        salam de biscuiti 

1 kg de biscuiti, 2 linguri cacao,1/2 kg de zahar,1 pachet margarina.1/2 kg de rahat,miez de nuca, 
rom (dupa gust )                                                                      M od de preparare 
 Se sfarma biscuitii in bucati mici, se taie samburii de nuca in bucatele mici, se taie rahatul in bucatele 
mici si subtiri, se amesteca totul ntr-un vas; Din zahar se face un sirop legat ca pt un sirop (dulceata), 
peste care se toarna cele 2 linguri de cacao care au fost dizolvate in putina apa, untul si romul; Aceasta 
compozitie se toarna peste amestecul de biscuiti, rahat si nuca amestecandu-se pana ce biscuitii inghit tot 
siropul si se inmoaie.                                        prajitura cu afine 

          500 gr faina alba de prajituri,250 gr unt de masa, 2 oua mici, 450 gr afine congelate, 1 plic 
praf de copt,5 lingurite amidon alimentar,350 gr zahar brun,un praf de sare         Mod  de preparare                                              
Intr-un castron se amesteca bine 250 gr zahar brun cu faina alba si cu praful de sare, apoi se adauga 
oualele si untul si se amesteca din nou.  Se pregateste o tava tapetata cu faina si unt si se toarna jumatate 
din amestecul rezultat, nivelandu-se. Se lasa 15 minute la temperatura camerei. Intre timp se amesteca 
amidonul alimentar cu restul de 100 gr zahar brun si acestea cu afinele decongelate, intregul amestec 
turnandu-se peste aluatul din tava.  Restul de aluat se pune peste afine iar tava se da la cuptorul incins 
40-45 de minute.   Se poate presara zahar brun peste prajitura la sfarsit.  

                                              Hummentaschen "urechile lui Hamman".                                     
250 gr unt nesarat,500 gr zahar,2 linguri de coaja de portocala razuita,2 oua,100 gr faina,2 pliculete de 
praf de copt,1/2 lingurita de sare                                                         Crema de mac  

 250 gr seminte de mac,250 ml lapte,50 ml apa fierbinte,125 gr zahar,50 gr stafide taiate 
marunt,25 ml miere,1 lingura de coaja de portocala rasa,1/4 lingura scortisoara,un picut de sare 

                                                                                                              Mod de preparare 
        Se amesteca untul pana se face ca o crema pufoasa si adauga apoi si zaharul. Amesteca-le pana 
devin o crema fina si se topeste zaharul apoi adauga faina, praful de copt, sarea, coaja de portocala si 
amesteca din nou. La sfarsit adauga si ouale si dupa fiecare ou amesteca bine. Se lasa aluatul la rece 
pentru 30 de minute inainte sa-l lucrezi; Se pune la fiert macul in lapte si adauga si zaharul. De indata ce 
da in clocot, adauga si stafidele si scortisoara, apoi coaja de portocala si mai lasa sa fiarba incet inca 
putin. Pune apa fierbinte in miere ca s-o diluezi, daca e cazul si apoi pune mierea in amestecul de mac. 
 Lasa la racit si amesteca din cand in cand, ca sa se formeze o crema destul de consistenta. Intinde 
aluatul intr-o foaie nu mai groasa de 0,5 mm si taie-l in cercuri cu un pahar sau cu o forma rotunda. In 
mijlocul fiecarui cerc pune 1/2 lingura din compozitia de mac, sau o marmelada dupa gust in care ai 
adaugat seminte de nuci si bucatele de stafide, apoi inchide cercurile in tre parti, in asa fel ca sa formeze 
un fel de palarioara, sau urechiuse. 
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                                                           INFO JURITIC        

                                                                                                                                                                                    
Pentru persoanele care calatoresc in Israel nu se cer vaccinari speciale, insa ca urmare a costurilor 
foarte mari legate de eventualele probleme de sanatate (medicamente, spitalizare, decese etc) se 
recomanda incheierea de asigurari medicale internationale. Odata prezenti pe teritoriul statului Israel, cei 
in cauza pot incheia o asigurare cu societatile de asigurari locale, pe perioade care pot incepe de la o 
luna pana la cativa ani, contra cost si care pot acoperi o gama mai larga de aspecte. Pentru urgente 
medicale se poate apela telefonic la numarul 101 pentru a chema o ambulanta sau a solicita informatii 
despre cel mai apropiat spital sau sectie de urgenta.        In Israel exista un sistem de circulatie auto 
modern, de tip european. Starea generala a drumurilor si a infrastructurii rutiere este foarte buna. Viteza 
admisa de lege pentru conducatorii auto este de 50 Km in oras, 80 km in afara orasului si 90-100 Km, pe 
autostrazi. Parcarea se face in zonele marcate cu albastru/alb. Exista parcari contra cost. Prioritatea este 
de dreapta. Utilizarea centurii de siguranta este obligatorie. Permisul de conducere romanesc este 
recunoscut in Israel.                                   In Israel autoritatile vamale au dreptul sa ceara anumite 
garantii pentru orice articol adus sau trimis separat, mai ales pentru echipamente profesionale foarte 
scumpe sau costisitoare. Garantiile se restituie persoanei la iesirea din tara, odata cu scoaterea articolelor 
respective. Persoanele care calatoresc in Israel pot aduce o suma nelimitata de bani, fie lichizi, fie cecuri 
de calatorie, scrisori de credit sau obligatiuni emise de statul Israel. Persoanele trebuie sa declare la 
sosire suma de bani ce depaseste 83.000 NIS sau echivalent, iar schimburile de bani nu sunt inregistrate.                            
Cetatenii romani care calatoresc in Israel pentru alt scop decat cel turistic (munca, studii, tratamente 
medicale), trebuie sa obtina, in continuare, vizele corespunzatoare, anterior intrarii. Este interzis 
persoanelor care se deplaseaza in Israel in scopuri turistice sa desfasoare activitati lucrative. in cazul 
incalcarii acestei reguli, persoana in cauza este expulzata in tara de origine si i se aplica interdictia de a 
intra in Israel, pentru o perioada cuprinsa intre 7 si 10 ani             In cazul in care calatoriti in Israel, 
inclusiv in Teritoriile Ocupate, sau va aflati deja in Fasia Gaza sau Cisiordania va recomandam sa 
manifestati atentie si prudenta sporite pe toata durata prezentei in aceste regiuni, sa urmariti in mod 
constant evolutia starii de securitate, sa respectati atentionarile si instructiunile autoritatilor locale si sa 
pastrati legatura cu Ambasada Romaniei din Tel Aviv                Israel este o tara relativ sigura din 
punctul de vedere al criminalitatii. Infractiuni minore, de tipul furtului din buzunare sau bagaje pot apare 
in zonele aglomerate (piete, plaje, centre comerciale, zone turistice, gari, autogari). in cazul unor 
incidente care afecteaza siguranta persoanei sau a bunurilor, se recomanda contactarea celui mai 
apropiat birou al politiei. in cazul pierderii pasaportului romanesc se recomanda sesizarea atat a biroului 
local de politie si a Ambasadei Romaniei. Se recomanda pastrarea unei fotocopii a pasaportului (pagina 
cu datele de identificare si ultima viza israeliana) separat de pasaport si fisa de intrare in Israel sau alte 
acte.                                   In Israel sunt acceptate pe scara larga majoritatea cartilor de credit 
recunoscute international. Bancomatele sunt frecvente in banci, magazine, stradale etc. De asemenea, 
sunt acceptate cecurile de calatorie, precum si Eurocheque.                                                           

Este permisa intrarea animalelor de companie daca sunt insotite de un certificat veterinar emis de 
o autoritate guvernamentala cu cel mult 7 zile inainte de data calatoriei sau un certificat international de 
vaccinare, nu mai vechi de un an de la data calatoriei. Importul cainilor si pisicilor mai mici de trei luni 
precum si cel al maimutelor este interzis. 
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 NATURA LA  INDEMANA TA 

                                  MORCOVUL (DAUCUS CAROTA) 

Contine:  Vitaminele A, B, C, provitamina A (caroten); zaharuri 3-7 la suta 
levuloza si dextroza direct asimilabile; numeroase saruri minerale - fier (pina la 7 la suta), 
fosfor, calciu, sodiu, potasiu, magneziu, arsenic, mangan, sulf, cupru, brom, o esenta 
(carotina); asparagina; daucarina 

Mod de folosire                                                             Uz intern         

Suc de morcov: de la 50 la 500 g pe zi (la sculare si la culcare). Un pahar de suc in fiecare zi, pe 
nemincate, ar fi un mijloc bun. Pentru copiii mici se dilueaza cu apa, ca laptele.Pur sau cu lapte: excelent 
expectorant (afectiuni pulmonare, astm, voalarea vocii).Contra constipatiei: supa dintr-un kg de morcovi 
fierti de doua ori intr-un litru de apa si trecuta prin mulineta de legume.  Diarei infantile - supa de 
morcovi: se curata 500 g de morcovi, se taie in bucati si se fierb intr-un litru de apa pina cind se inmoaie 
complet. Se trec prin sita de piureu. Apoi se adauga apa clocotita pina se ajunge la un litru si jumatate 
lingurita cu sare marina. Se pastreaza la rece. Se administreaza pe parcursul a 24 de ore, timp de doua 
sau trei zile. Se poate da cu biberonul, iar partea consistenta, cu lingura. Laptele se reintroduce treptat, in 
cinci sau sase zile, micsorind cantitatea de morcovi utilizata de la 500 g la 100 g la litrul de apa. Pentru 
sugarii cu intestine delicate se taie laptele cu supa de morcovi preparata cu 200 g la litru. Se da o parte 
din supa pentru una de lapte pina la 3 luni, apoi o parte supa la doua parti de lapte dupa aceasta virsta. 
Pentru o mai buna remineralizare a sugarilor si a copiilor, li se va pregati terci de cereale cu supa de 
frunze uscate de morcovi, foarte bogate in saruri minerale Seminte: infuzie cu o lingurita la o ceasca de 
apa data in clocot: stimulent, aperitiv, diuretic, amenagog, galactogog. La doza de 1-5 g, semintele sint 
carminative (expulzeaza gazele intestinale).                           Uz extern 

Decoct de morcovi si aplicatii de morcovi dati pe razatoare, sau cataplasme de frunze proaspete 
pisate, sau lotiuni din decoct de frunze proaspete: pe abcese si cancere ale sinului, pe plagi recente sau 
atone, pe ulcere ale gambei, arsuri, furuncule, pecingini, impetigo. Decoct de frunze de morcovi in 
gargare: afte, abcese ale gurii; bai sau spalaturi in degeraturi, crapaturi. Lotiuni cu suc de morcovi: 
pentru ingrijirea fetei si a gitului (ca si cu laptuca, rosie, castravete, fraga). Dau suplete si prospetime si 
se opun ravagiilor ridurilor. 

 A nu se curete niciodata morcovii de coaja, ci sa se spele de pamint si sa se perie sub un jet de 
apa rece (pielita este partea cea mai savu-roasa).Pentru a inlesni iesirea dintilor la copiii mici, sa li se dea 
un morcov crud sa-l roada. Morcovul ar contine in plus estrogeni care permit sa actioneze asupra 
aparatului genital feminin. morcovul si frunzele lui uscate nu vor trebui niciodata excluse. Tonifiante, 
remineralizante, detoxifiante, reechilibrante, supele acestea (sau ciorbele), minunate decocturi vegetale, 
sint calduros recomandate chiar si obezilor sau femeilor care se tem sa nu se ingrase. Ele sint, intr-
adevar, diuretice, inzestrate cu proprietati circulatorii. Activitatea lor se manifesta deopotriva la nivelul 
glandelor endocrine. 
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              Tratamente naturiste pentru tuse si gripa 

Tusea uscata este provocata de iritatiile mucoaselor care captusesc caile respiratorii. Fiind fara 
expectoratii, devine foarte obositoare si greu de suportat, repetandu-se, la scurte intervale, atat ziua, cat 
si noaptea. Tusea umeda consta din eliminarea unor secretii ale mucoaselor cailor respiratorii (sputa, 
mucus, secretii nazale, sange), care invelesc eventuale corpuri straine din plamani si le transporta spre 
exterior prin miscari ritmice si bine coordonate ale cililor. Tusea convulsiva, denumita pertusis, este o 
boala infecto-contagioasa, se declanseaza inflamatia acuta a cailor respiratorii, cu crize violente de tuse 
spastica, mai ales noaptea, uneori cu varsaturi.  
           Cea mai frecvent utilizata reteta in medicina casnica are la baza ceapa, din care se prepara un suc 
stors din aproximativ 100 g ceapa coapta in spuza, din care se beau cate 2-3 linguri.O alta reteta 
foloseste un decoct din doua cepe cu coaja, taiate marunt, si trei nuci zdrobite, fierte impreuna intr-un 
litru de apa, timp de 10-15 minute; se indulceste cu miere de albine si se bea intreaga cantitate prin 
inghitituri mici, in cursul unei zile, avand efecte emoliente, expectorante si imuno-stimulatoare.Actiune 
deosebita in calmarea tusei are infuzia din flori de tei, un valoros remediu natural, cu o multitudine de 
calitati neurosedative, antispastice, sudorifice, antiinflamatoare ale cailor respiratorii superioare, 
emoliente ale secretiilor pulmonare si expectorante. Ceaiul se prepara dintr-o lingurita flori uscate la 200 
ml apa clocotita si se beau 2-3 cani pe zi, indulcite cu miere sau zahar.                                             
Infuzii pentru calmarea tusei folosesc:   flori de soc, podbal, salcam, bujor (petale), mac rosu (petale), 
trandafir de dulceata (petale), lavanda, nalba mare, ciubotica-cucului, lumanarica, piersic, 
porumbar;frunze de menta, patlagina, salvie;iarba de isop, cimbru, cimbrisor, busuioc, trei-frati-patati, 
sunatoare, cimbru de cultura, busuioc salbatic, catuse, sovarv, brancuta, toporasi, unguras;muguri de 
brad si pin;fructe zdrobite de ienupar, maces si fenicul (pentru copii). Comprese si bai fierbinti  
comprese calde pe gat si piept, cu decoct demusetel;comprese cu bitter suedez aplicate pe piept,dupa 
ungere prealabila cu alifie de galbenele; cataplasme cu rasina de brad topita in ceara (parti egale); 
cataplasme calde cu faina de mustar, cu faina de in sau frunze proaspete de branca ursului;bai fierbinti 
de maini si de picioare, dimineata si seara, timp de 8 minute, cu extract de nalba mare, mac, menta, iarba 
mielului, rotungioara, patrunjel si toporasi (in parti egale);frectii pe piept, de 3 ori pe zi, cu amestec din 
2 linguri ulei de ricin si 1 lingura ulei de terebentina dupa care se inveleste cu o patura.  Retete garantate, 
cu remedii la indemana •  suc de lamaie obtinut prin stoarcerea unei lamai intr-un pahar cu apa calda, se 
indulceste cu zahar sau miere de albine si se bea cu inghitituri rare;sirop din 250 ml suc de morcov 
proaspat, amestecat cu 3 linguri zahar si putina apa; se fierbe pana se ingroasa ca un sirop si se iau 3-4 
lingurite pe zi;sirop din 100 g catei de usturoi zdrobiti, care se infuzeaza, timp de 15 minute, in 250 ml 
apa clocotita; se adauga 200 g zahar si se iau cate 2 linguri pe zi; decoct din 100 g frunze de salata verde 
in 150 ml apa; se fierbe 5 minute, se indulceste cu miere si se beau cate 2 ceaiuri caldute pe zi;lapte 
fierbinte intr-o cana, indulcit cu miere si o lingura de sirop sau decoct de ceapa sau praz, care se 
consuma dimineata si seara;sirop cu extract natural dintr-o ridiche neagra, care se taie in doua jumatati 
egale si, in fiecare parte, se face o scobitura cu ajutorul unei linguri de fier; se umple, ras, cu miere, iar 
dupa 6 ore se formeaza un sirop cu extract din ridiche care se bea, avand efecte emoliente si imuno-
stimulatoare. Prepararea se repeta cu aceeasi ridiche de 2-3 ori pe zi, astfel ca tusea sa fie oprita dupa 2 
zile consecutive de tratament; iertura dintr-un pumn de ovaz intr-un litru de apa data in clocot 5 minute; 
se strecoara, se adauga 3 linguri miere de albine, zeama unei lamai sau 2 linguri sirop de zmeura si se 
bea cate o cana in fiecare dimineata, pe stomacul gol;  
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  ∆  Cea mai raspandita limba este chineza, vorbita de peste 1,1 miliarde de oameni. Abia urmatoarea 
este engleza, vorbita de aproximativ 800 de milioane de persoane. Pentru 330 din acestia, engleza este 
limba materna: circa 270 de milioane in SUA si 60 de milioane in Marea Britanie;   

 ∆  Cea mai mare floare o are Rafalezia Arnoldi, care creste in padurile tropicale din sud-estul Asiei pe 
insulele Filipine. Floarea ei are 3m circumferinta si cantareste 10 kg. Un boboc de floare e de 2-3 ori 
mai mare decat o capatana de varza; 

∆  Prima masura cunoscuta de contraceptie au fost excrementele de crocodil, folosit de egipteni in anul 
2000 i.Hr.. 

∆  In marele incendiu din Londra din 1666, jumatate din Londra a fost arsa, dar numai 6 oameni au fost 
raniti; 

∆ Al 2-lea fluviu al Europei (dupa Volga) si al 26-lea din lume, Dunarea izvoraste din Muntii ∆  Prima 
locomotiva cu abur avea “marea” viteza de 8 km/ora (trenurile moderne calatoresc cu viteza Padurea 
Neagra (Germania) si se varsa in Marea Neagra in apropierea padurii Caraorman, care in limba turca 
insemna tot Padurea Neagra; 

 ∆ Stiinta a stabilit, ca pestii au voce si auz. Dar intre ei se inteleg… in limba lor. Un specialist a 
demonstrat recent, ca melodiile armonioase ce se raspandesc in apa, in forma de evantai influenteaza 
placut activitatea pestilor si-i atrag spre mal; 

 ∆ Exista un mic pestisor, inarmat cu un ac ascutit, care e unul din dusmanii cei mai primejdiosi ai 
rechinului. Fiind inghitit de acest urias animal rapitor, pestisorul sparge cu acul pantecele rechinului si 
iese in libertate. Ca urmare, rechinul moare; 

 ∆  Primul pantof  din lemn provine din Olanda. In Olanda este foarte multa apa, asa ca oamenii au avut 
nevoie de pantofi care sa le tina picioarele uscate in timpul muncii in aer liber. Pantofii au fost numiti 
“klompen” si au fost taiati dintr-o singura bucata de lemn. Azi, “klompen” sunt suvenirul preferat al 
turistilor care viziteaza Olanda.  

 ∆  Cel mai adanc lac de pe Pamant este Lacul Baikal, din Siberia? Acesta are mai bine de 1,7 Km 
adancime iar apa de aici reprezinta aproximativ 20% din apa "dulce" aflata in stare lichida de pe Pamant. 

 ∆ Stejarul si frasinul fac parte dintr-o veche traditie de prezicere a vremii. Daca stejarul infrunzeste 
inainte de frasin, va fi un an bogat, in cazul in care primul apare frunzisul frasinului, vara va fi rece si 
toamna nu va fi rodnica. Conform folclorului rural, verile britanice fiind de obicei umede, frasinul este 
primul care infunzeste. 

 ∆  De fiecare data cand Beethoven se aseza sa compuna muzica, isi turna apa cu gheata peste cap. 

 ∆  Cele mai cunoscute nume occidentale din China: Iisus Hristos, Richard Nixon si Elvis Presley. 
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                            INTRE 

                           LEGENDA SI ISTORIE    ODOBESTI 

 

        Potrivit lui Nicolae Iorga, numele orasului a fost folosit de un oier din Vrancea care a fost 
fondatorul satului „ODOBA”si care a trait în aceasta zona.Alta legenda privind originea numelui spune 
ca acesta provine de la cuvintele turcesti „ODO"=casa si „BESTI"=cinci, ceea ce inseamna cateva 
locuinte.Aceasta ultima opinie este acceptata in mod restrans datorita lipsei dovezilor istorice.In zona 
Odobestiului exista urmele unor asezari din epoca neolitica,de asemenea marturii de asezare romana. Pe 
la 1227 pe locul actualei urbi se presupune ca a fost cetatea Milcovia - Civitas de Mylco, sediul 
Episcopiei catolice de Milcov, a cumanilor.Dupa Neagu Djuvara ar fi fost vorba de o adevarata capitala 
a Cumaniei catolice ce se constituise in sudul Moldovei. Ea a fost insa curand distrusa de Marea invazie 
mongola, din 1241. Mai tarziu au fost prezenti in zona si cavalerii teutoni care au ridicat aici o 
cetate,Kruceburg (Kreuzburg?) pe dealul Sarba. Pe locul ei s-ar fi zidit ulterior cetatea Craciuna, dar 
asupra locului precis al acesteia exista teorii contradictorii. Dupa unii, actuala Cetatuie de pe dealul 
sarba ar fi ruinele cetatii Craciuna. Odobestiul a inceput printr-o asezare de razesi în secolul al XIII-lea, 
care a tinut vreme de circa două veacuri de Principatul Munteniei și apare pomenit în cronica lui Grigore 
Ureche care relatează despre un canal construit de Stefan cel Mare în jurul localitătii.In 1482 se stie ca  
cetatea Craciuna a trecut în stapanirea lui Stefan, având un rol în apararea de turci. Granita cu Muntenia 
fiind mutată mai la sud, așezarea a intrat definitiv în componența Principatului Moldovei. Prima atestare 
documentare a localitătii datează din 17 septembrie 1626, fiind vorba de un contract de vanzare de 
pamanturi din vremea domnitorului Miron Barnovski, in care este amintit „socrul popii lui Toader din 
Odobesti”. Asemanator cu alte locuri din Vrancea, in Odobesti si in imprejurimile sale s-au ctitorit în 
secolele al XVII-lea - al XIX-lea un numar mare de biserici si manastiri, Magura Odobesti cu schiturile 
ei fiind asemuita de C.C.Giurescu cu Muntele Athos.In 1670 Iordache Cantacuzino ridica prima biserica 
- Biserica Ovidenia. Razesii zidesc pe Magura manastirile Buluc și Tarnita. In 1732 se inaugureaza 
Biserica Nasterii Maicii Domnului, iar prin 1777 negustorii cazaclii sfintesc si ei biserica lor a 
Apostolilor Petru și Pavel. In secolul al XVII-lea - al XVIII-lea apar în localitate negustori greci, armeni 
și cazaci (cazaclii), iar la sfârșitul secolului al XVIII-lea sunt asezati aici si numerosi evrei. Negustorii 
cazaclii detin mult timp o pozitie privilegiata, ei fiind cei ce stabilesc pretul vinului. O parte din podgorii 
sunt posesia unor familii de boieri, altele sunt proprietatea manastirilor și ale episcopiilor din apropiere 
și de mai departe, ca Mitropolia Iasiului și Episcopia Romanului. Se construiesc numeroase biserici 
ortodoxe, schituri Si manastiri, multe din ele suferind impreuna cu intreaga localitate pagube foarte mari 
in cursul razboaielor și ocupatiilor militare dese din veacul al XVIII-lea și al XIX-lea: în 1717 e ocupata 
temporar de austrieci, apoi în 1758 e incendiata de tatari, în anii 1787-1788 este teatrul unor lupte intre 
rusi, austrieci și turci (Razboiul ruso-turc din 1787-1792). Intemperii suplimentare provocatoare de mari 
distrugeri sunt cutremurul de pamant din 1802 și marele incendiu din 1803, la care se adauga soldatesca 
Eteriei elene în 1821. In 1854-1856 din nou sunt incartiruiti aici soldati austrieci si rusi. Localitatea e 
refacuta în repetate randuri, in 1834-1839 domnul Mihai Sturza reamenajeaza Beciul domnesc de vinuri 
existent inca din vremea lui Stefan cel Mare.   …………                  

                                        continuarie in numarul viitor…………………………….…..             
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                                 OAMENI  CELEBRII   IN                         

                   ANECDOTA 

◘  Regele Ludovic Filip l-a făcut pe Hugo pair al Frantei, cu toate privilegiile speciale ce insoteau acest 
titlu, inclusiv un loc in camera superioara a Parlamentului. Relatiile lui Hugo cu acest cumsecade 
monarh au fost cordiale, iar intr-un rand, o conversatie in tete-a-tete avuta la Palatul Tuileries s-a 
prelungit atat de tarziu in noapte incat servitorii, crezand ca toată lumea era deja in pat, au stins luminile, 
iar regele a trebuit sa gaseasca si sa aprinda o lumanare, apoi sa descuie poarta dinspre strada ca 
musafirul sa poata pleca! 

◘  Napoleon a fost primit cu un mare entuziasm in orasul Arras. Notabilitatile urbei, in frunte cu 
primarul, nu se mai opreau aducandu-i laude. Primarul a spus la un moment dat: “Dumnezeu insusi l-a 
aăcut pe Bonaparte, apoi s-a odihnit.” Auzind aceste vorbe, contele Louis de Narbonne a soptit unuia 
dintre apropiatii sai: “Dumnezeu ar fi facut mai bine daca s-ar fi odihnit cu o zi mai devreme!” 

◘  Constantin Brancusi a starnit controverse inca de la prima sa expozitie din America din 1926, numai 
ca nu au fost de vina criticii, ci functionarii vamali.Acestia i-au cerut artistului sa plateasca taxe vamale 
pentru lucrarea Pasare in Spatiu, considerand ca nu era o opera artistica, ci un obiect metalic, poate o 
masinarie. Cazul a ajuns pana la urma in instanta, unde artistul roman a avut castig de cauza. 

◘  Rembrandt Harmenszoon van Rijn un adevarat un maestru al picturii,  a fost se pare si un personaj 
avid, despre care se spune ca accepta orice comanda bine platita, chiar daca munca era adesea epuizanta. 
Una dintre glumele frecvente ale elevilor sai era aceea de a picta banuti pe podea. Rembrandt, care 
vedea tot mai slab, nu ezita sa se aplece si sa incerce sa ia de pe podea banutii, incapabil sa reziste 
tentatiei.  

◘  La o serata, bancherul Rotschild i se adresa scriitorului umoritst Tristan Bernard (1866-1947):  
– Am auzit ca faci pe oameni sa rida cu gura pina la urechi... Daca e asa, atunci de ce nu ma faci si pe 
mine sa rid?  
Scriitorul ii raspunde mucalit:  
– Iar eu am auzit ca dvs. sinteti putred de bogat... Atunci de ce nu ma faceti si pe mine milionar?  

◘  In vederea turneului sau prin Statele Unite, cantareata Adelina Patti a solicitat un onorariu de 5.000 
dolari pe seara. Impresarul riposteaza ingrozit ca aceasta suma intrece cu mult chiar venitul presedintelui 
de la Casa Alba. "Daca sunteti de parere ca presedintele este mai ieftin decat mine, n-aveti decat sa-l 
angajati pe el sa cante", raspunse calm artista. 

◘  Marele dramaturg a participat o data la un bal de binefacere si a dansat de cateva ori la rand cu 
aceeasi persoana. 
- Cum se face ca dansati numai cu mine ? Este al patrulea dans pe care-l facem impreuna, i se adreseaza 
partenera. 
- Doar este bal de binefacere, raspunse scriitorul.maimuţă. Această concluzie se referă şi la mine? 
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                                      UMORUL PE TIMP DE CRIZA               

╟   O casa cu cinci etaje in Montreal a ars, accident soldat cu multi morti. 
- Familia de musulmani de la etajul intii toti decedati 
- Familia de tigani de la etajul II decedati 
- familia de negrii de la etajul III idem decedati 
- familia de pakistanezi de 8 persoane de la etajul IV la fel. 
- Perechea de albi de la etajul V a scapat 

╟   La un WC public britanic, se afla un automat pentru prezervative si pe el inscriptia firmei Durex: 
"Corespunde normelor britanice".                                                                                                          
Putin mai jos, cineva a zgariat: "Si vaporul Titanic corespundea...".  

╟   La teatru, unde se joaca o piesa politista, o spectatoare sare în sus, strigand:                                                
- Unde este ucigasul?                                                                                                                                                  
La care o voce din spatele ei ii da replica:                                                                                                        
- In spatele dumitale, daca nu te asezi imediat! 

╟   O echipa scotiana de fotbal castiga campionatul. Antrenorul, fericit, spune:                                                                        
- Baieti, cred ca meritati ceva racoritor. Johnny, deschide larg fereastra ! 

╟  Un tip se duce la o vrajitoare vestita pentru puterea sa de a dezlega blesteme. Cand il vede asa amarat, 
vrajitoarea ii spune:                                                                                                                                                       
- Ca sa te pot dezlega de blestem, trebuie sa-mi spui exact cuvintele care te-au legat.                                                  
- "Va declar sot si sotie." 

╟   Doua prietene:                                                                                                                                                             
- Draga, spune si tu, nu e viata asta groaznica ? Ori de cîte ori dau si eu de un barbat cumsecade, 
descopar ca fie el e insurat, fie eu sunt maritata. 

╟   Agentul de circulatie, după ce a ajuns din urma automobilul, face semn soferului să opreasca. 
- De ce nu ati oprit cand am fluierat ? 
- Pentru că nu am auzit. 
- O să consemnam in procesul verbal că ati mers mai repede ca viteza sunetului..  

╟   O femeie fatala asteapta autobuzul in statie ca sa plece acasa. Afara ploua tare. Un Porsche alb, 
superb, franeaza brusc si un barbat prezentabil o intreaba:                                                                                                      
- Va pot conduce acasa, domnisoara?                                                                                                                          
- Nu ma deranjeaza, dar unde stati? 

╟  Badea Gheorghe se plimba pe strada cu cei doi copii ai lui. Un cunoscut ii spune:                                                                         
- Bade Gheorghe, ce faini coconi ai ! Si ce mai seamana intre ei !                                                                               
- D'apai cum nu, ca doara sunt gemeni.                                                                                                                            
- Si cati ani au ?                                                                                                                                                               
- Baiatul are patru, iar fata cinci. 
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                                                 VEDETISME    

                                     █  Legendarul chitarist rock Gary Moore a murit,la varsta de 58 de ani.A fost 
chitaristul trupei Thin Lizzy, avand de asemenea o cariera solo foarte apreciata. Pe numele sau adevarat 
Robert William Moore, si-a inceput cariera muzicala in anii ’60 şi a evoluat de-a lungul timpului alaturi 
de artisti precum Thin Lizzy, B.B. King, Colosseum II, Greg Lake sau trupa de blues-rock Skid Row, 
precum si Albert Collins, Jim Capaldi, The Beach Boys, Gary Husband, Ozzy Osbourne sau Andrew 
Lloyd Webber.A debutat în 1973, odata cu lansarea albumului “Grinding Stone”, iar cativa ani mai 
tarziu, în 1978, a revenit în atentia criticilor de specialitate cu albumul “Parisienne Walkways”, realizat 
în colaborare cu Phil Lynott, care i-a propulsat pe primele poziŃii din UK Singles Chart. Piese precum 
“ParisienneWalkways”,“Empty Rooms”, “Over the Hills and Far Away”, “Wild Frontier”, “After the 
War”, “Story of the Blues” au facut istorie in interpretarea lui Gary Moore, artistul fiind considerat unul 
dintre cei mai talentati chitarişti ai tuturor timpurilor. 

                                     █ Starleta Lindsay Lohan este anchetata de politia din Los Angeles pentru furt, 
dupa ce a fost surprinsa de camerele de supraveghere ale unui magazin din apropierea casei sale purtand 
un colier de 2.500 de dolari care a disparut din acel magazin.Magazinul de unde a disparut colierul se 
afla în regiunea din Los Angeles unde locuieste actrita.Dupa ce autoritatile au obŃinut un mandat de 
perchezitie pentru casa starletei, colierul a fost returnat la o sectie de poliŃie. Politia din Los Angeles 
continua cercetarile, desi colierul a fost recuperat. Linsday Lohan a recunoscut în 2007 ca este 
dependenta de droguri si de alcool şi s-a internat de foarte multe ori în clinici de tratare a dependentei. In 
luna mai a anului trecut, justitia americana i-a ordonat sa poarte o bratara de monitorizare a concentratiei 
de alcool din sange şi a fost din nou incarcerata – dupa ce a fost retinuta si condamnata de mai multe ori 
de politie, pentru conducerea automobilului in stare de ebrietate si pentru posesie de cocaina -, pentru ca 
a lipsit de la sedintele obligatorii de terapie.Ulterior, în octombrie anul trecut, Lohan s-a internat in 
Clinica Betty Ford, in urma unui ordin judecatoresc care o obliga sa faca un tratament de dezintoxicare 
de trei luni. Ea a parasit clinica pe 4 ianuarie, declarand ca vrea să fie din nou stapana pe viata ei. 

                                     █  Actrita americana Alicia Silverstone a pozat insarcinata pe coperta unei 
reviste de moda, urmand exemplul actritei Demi Moore si al cantaretei Britney Spears Actrita americana 
a dorit sa apara intr-un cadru “cat mai natural”, optand sa pozeze in timp ce mangaia un porc, alinta 
cateva vaci si se odihnea intr-un hambar, alaturi de curcani, pui si rate. Alicia Silverstone, in varsta de 
34 de ani, a anuntat,ca este insarcinata cu primul ei copil. Actrita americana si sotul ei Christopher 
Jarecki s-au casatorit in iunie 2005. Alicia Silverstone, nascuta pe 4 octombrie 1976, este actrita si fost 
fotomodel. A devenit cunoscuta dupa aparitia in videoclipul trupei Aerosmith, “Crazy”, si prin rolurile 
sale din “Liceenele din Beverly Hills” (1995) si “Batman si Robin” (1997). Actrita joaca in filmul 
“Vamps” alaturi de Sigourney Weaver, si in “Butter”, cu Hugh Jackman. 

                                    █  Pamela Anderson si-a dat in judecata un fost iubit ,antreprenorul imobiliar 
Laurence Hallier, cu care a avut o relatie in 2006 si ii cere daune de 1 milion de dolari, actrita declarand 
ca acesta a incalcat termenii unui contract de promovare incheiat cu ea.Actrita spune ca a incheiat cu 
acesta un contract de promovare a proiectului sau imobiliar Las Vegas Panorama Towers. In schimbul 
promovarii, Anderson urma sa primeasca un apartament pe care Hallier trebuia sa-l construiasca in Las 
Vegas pentru ea. Fostul iepuras Playboy spune ca acesta a fost de acord sa-i plateasca 1 milion de dolari 
despagubiri daca nu va construi apartamentul la timp. 
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                                    REVIAR IUDAIC                 

            ADAR BEIT – Calendarul ebraic e calculat dupa pozitia lunii de pe cer spre deosebire de calendarul 
general,care este solar. Observam ca in fiecare 19 ani 7 din ei sunt bisecti si au o luna in plus, al treilea, 
al saptelea, al optulea,al unsprezecelea, al saptesprezecelea si al nouasprezecelea.Cum muncile agricole 
incep in primavara, luna Nisana fost aleasa luna de inceput. Adar poate fi luna dubla;                                                   
Apostat – orice om care isi paraseste religia şi devine, chiar dusman al fostilor coreligionari;                       
Anusim - evrei convertiti formal, care continuau sa practice religia mozaica (in Spania erau numiti 
„marani”, nume) jignitor ;                                                                                                                       
Ararat – masiv vulcanic, care azi se afl a pe teritoriul Turciei; conform Bibliei,acolo s-a oprit arca lui 
Noah (Noe) ;                                                                                                                                                
Al ha-Nisim – ruga ce se rosteste de Hanuca şi de Purim ; 

Arbaa Maanim- Cele patru plante folosite de Sucot (chitra-etrog, palmier- lulav,mirt- hadas,salcie – 
arava). ;                                                                                                                                                                                     
Bar Mitva  – Confirmarea, la varsta de 13 ani, a unui membru al obstii ;                                                                             
Kol Nidre  – Toate rugaciunile, insotite de cantec, pentru iertarea celor convertiti cu forta, in speta a 
maranilor 

Perusim- Farisei,gruparea celor mai severi servanti ai Cultului mozaic, în sec. I.e.a.;   

Sulhan – masa pe care se pun Sulurile sfinte ; 

Talit – vesmant folosit în timpul rugaciunii, are patru colturi, titis ; 

Tefilin – Cutii din piele care contin patru capitole din Tora; se fixeaza pe mana si pe cap ; 

Baal keria -inseamna “Stapanul lecturii”  Persoana care intoneaza lecturile prevazute din Pentateuh, ori 
de cate ori este cazul in cadrul cultului oficiat la sinagoga  si este adesea un profesionist, special pregatit 
pentru aceasta slujba, caruia i se cere sã citeascã fiecare sectiune din Tora cu maxima exactitate. El 
urmareste textul cu un aratator în forma de mana, numit iad ; 

Daf  Iomi- Metoda sistematica de studiu zilnic al Talmudului, introdusa în 1928 de Rabi Meir Sapira din 
Lublin. Sistemul este organizat astfel incat, in fiecare zi, sa se aprofundeze o pagina dubla (daf), aceeasi 
pentru toti evreii care studiaza Talmudul, oriunde s-ar afla. Cursantii parcurg astfel textul integral al 
Talmudului din Babilon intr-un interval de sapte ani.Inovatia a fost imbratisatã cu entuziasm si, de-a 
lungul anilor, tot mai multi studiosi ai Talmudului au optat pentru aceasta metoda ;  

Sinagoga - in ebraica case de intrunire, locuri in care evreii se intrunesc pentru a se ruga si a studia. 
Orice loc poate sluji acestui scop cu conditia sa fie orientat spre Ierusalim, sa nu fie acoperit de alta 
constructie si sa contina un anumit numar de obiecte de cult. Chivotul sfant este partea esentiala care 
contine sulurile Torei,suluri de pergament pe care Torah a fost scrisa de mana ; 

 Rabin-  inseamna Intelept, si este astazi indrumatorul spiritual al comunitatii sale, propovaduind,  
prezidand diverse ceremonii sinagogale sau familiare ; 
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Emilio Gino Segrè (n. 1 februarie 1905, Tivoli, Italia- 22 aprilie 1989, Lafayette, California, SUA) a 
fost un fizician italian, laureat al Premiului Nobel pentru Fizica în 1959, impreuna cu Owen 
Chamberlain, pentru descoperirea antiprotonului. A emigrat în Statele Unite datorita legilor rasiale 
promulgate în Italia in 1938, după modelul german. Acolo si-a continuat activitatea de cercetare si 
impreuna cu Corson si Mackenzie, a descoperit elementul astatin, iar in colaborare cu Kennedy, 
Seaborg şi Wahl, izotopul plutoniu-239 şi proprietătile acestuia ;                                                   

Stella Müller-Madej  (n  05 februarie 1930 în Cracovia), sa nascut intr-o familie evreiasca bogata in 
Cracovia, este o evreica martor ocular al Holocaustului,a fost deportata in lagarele de la Pleszow si 
Auscwitz,fiind salvata datorita lui Oscar Schindler. Intr-o carte publicata în 1994, a povestit 
experientele ei.Cartea  a fost tradusă în nouă limbi ; 

Shmuel Yosef Agnon (a murit in Ierusalim la 17 februarie 1970). El nu merg la scoala si a fost 
educat de catre parintii sai.La varsta de opt ani, el a inceput să scrie in ebraica si idis  La varsta de 15 
ani, el a publicat primul sau poem - despre idis Kabbalist Reina della Joseph,a continuat sa scrie poezii 
si povestiri in ebraica si idis, care au fost publicate in Galicia.In Germania scrie povestiri scurte si a 
colaborat cu Martin Buber pe o antologie de povestiri hasidice. Ia fost acordat de două ori Premiul 
Bialik pentru literatura (1934 şi 1950), Premiul Israel,pentru literatura (1954şi 1958 ) si in 1966, el a 
primit Premiul Nobel pentru Literatura ; 

Iosif Sava (n. Iosif Segal, 15 februarie 1933, Iaşi - d. 18 august 1998, Bucureşti) a fost un muzicolog 
roman, realizator de emisiuni radio si de televiziune, provenit dintr-o familie evreiasca in care se făcea 
muzica de peste trei secole. Studiile le-a inceput la Iasi, intai la Conservatorul Municipal,Academia de 
muzica George Enescu,Institutul de Arta,Conservatorul Ciprian Porumbescu din Bucureşti cu 
Constantin Constantinescu,Achim Stoia,George Pascu. Din 1972 a fost membru al Uniunii 
Compozitorilor si Muzicologilor din Romania, a fost distins cu o serie intreaga de premii, intre care 
Premiul Academiei Romane, sase premii ale UCMR, patru premii ale Asociatiei Profesionistilor de 
Televiziune din România, Premiul Colegiului Criticilor Muzicali (1980); premiul Revistei Actualitatea 
muzicala; Premiul I (1981) si Premiul pentru activitatea deosebita de critic muzical (1983) la festivalul 
naŃional "Cantarea Romaniei". In 1996 a primit Premiul Centrului International Ecumenic pentru 
Dialog Spiritual "Pamfil Seicaru". In 1980 a inceput activitatea la televiziune, pe programul 2 al TVR, 
realizand saptamanal emisiunea "Serata muzicala TV". O infectie nosocomiala postoperatorie, 
dobandita in clinica de chirurgie, i-a curmat prematur viata, pe 18 august 1998 ; 

Baruch Spinoza, (n. 24 noiembrie 1632. Amsterdam - d. 21 februarie 1677, Haga) a fost un renumit 
filosof evreu olandez de origine sefarda cu stramosi de provenienta portugheza (d'Espinosa). Spinoza a 
fost un rationalist si unul din reprezentanŃii panteismului in timpurile moderne. Gandirea lui a fost 
influentata de scrierile lui Thomas Hobbes şi René Descartes. In istoria filosofiei, Spinoza ocupa un loc 
deosebit, el nu a apartinut unei anumite scoli filosofice, nici nu a creat un nou curent in filosofie, 
neavand discipoli. Totusi, invatatura lui a influentat nu numai gandirea unor filosofi ca Leibniz, 
Lessing, Fichte şi Herder, dar si creatia literara a unor poeti ca Goethe, Wordsworth şi Shelley ; 
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                        Comunitatea Evreilor din Focsani pune la dispozitia celor interesati o bogata bibliografie 
despre cultura, istoria si traditia poporului evreu.  La cublul comunitatii pot fi imprumutate carti, reviste, 
ziare, pot fi vizionate filme sau se poate asculta muzica pentru toate gusturile. De altfel, sa nu omitem 
faptul ca, in fiecare zi de joi intre orele 9-11 medicul comunitatii noastre acorda consultatii medicale 
persoanelor asistate de F.C.E.R. si membrilor ce apartin comunitatii noastre. 

        

                 Elevi şi profesori de la Liceul de Artă “Ghoerghe Tattarescu” Focşani au onorat o 
invitaŃie primită din partea domnului Mircea Rond, preşedintele ComunităŃii Evreilor din Focşani, de a 
realiza o expoziŃie cu tema “Focşaniul vechi”, ocazionată de aniversarea a 75 de ani de la înfiinŃarea 
FederaŃiei ComunităŃilor Evreieşti din România Mai mulŃi elevi de la profilurile arhitectură şi arte 
plastice au realizat lucrări inspirate de imagini din Focşaniul vechi. Profesorii care i-au coordonat sunt 
doamna Diana TăicuŃu şi domnul Dan Tincu. Rezultatul a fost o expoziŃie inedită, vernisată la sediul 
Sinagogii din Focşani.Cu aceeaşi ocazie au fost evocate nume ale unor pictori români de origine 
mozaică. CâŃiva elevi de la clasele a IX-a şi a X-a profil arhitectură, coordonaŃi de doamna profesor 
Viorica Drăcea, s-au documentat şi au prezentat auditoriului informaŃii despre pictori de origine 
evreiască, cum ar fi Iosif Iser, Margareta Sterian, Max Hermann Maxy, Alexandru Ziffer sau 
contemporanul Romeo Niram. Auditoriul a fost format din elevi de la Liceul de Artă şi de la Colegiul 
NaŃional “Unirea”.                                                                                                                                                             
               Comunitatea Evreilor din Focşani, în colaborare cu Arhivele NaŃionale Vrancea au 
organizat o expoziŃie documentară dedicată aniversării a 75 de ani de existenŃă a FederaŃiei 
ComunităŃilor Evreieşti din România. ExpoziŃia de fotografii conŃine imagini din perioada interbelică a 
templelor, sinagogilor, şcolilor şi băilor rituale evreieşti din Focşani, Adjud şi Panciu precum şi imagini 
ale cimitirelor evreieşti şi ale străzilor evreieşti de altădată.ExpoziŃia de documente se referă la: 
activitatea ComunităŃilor Evreieşti din Focşani, Odobeşti, Panciu şi Adjud de – a lungul timpului; 
activitatea firmelor şi întreprinderilor evreieşti, rolul lor la transformarea Focşaniului într – un puternic 
centru comercial; activitatea organizaŃiilor sioniste din fostul JudeŃ Putna care militau pentru înfiinŃarea 
în Palestina a unui stat evreiesc, Eretz Israel (łara Israel), activitatea cercurilor culturale evreieşti şi a 
filialelor asociaŃiei sportive Macabi, activitatea organizaŃiilor filantropice evreieşti şi a lojilor masonice 
evreieşti;         

Reprezentantul Arhivelor NaŃionale Vrancea, profesorul Bogdan Constantin Dogaru a Ńinut 
prelegeri referitoare la:organizatii sioniste din judetul Putna,Evreii din Judetul Putna in perioada 
antonesciana; 

  Lansare de carte a prof.Neagu Stefan, Focsani si tinutul Putnei-Leagan al iudaismului 
romanesc,carte ce readuce cititorilor mai varsnici si tineri imaginea de neuitat a evreilor putneni,care au 
o istorie model pe aceste plaiuri moldave; 

Personalitati din lumea stiintei,culturii si artelor de origine evreiasca din Focsani, tema ce a 
fost prezentata de domnul Dorel Wald, auditoriu fiind membrii  si afiliati ai comunitatii; 
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                               Scolile evreiesti din Panciu                            
                                                     Prof. Bogdan Constantin Dogaru – Arhivele Nationale Vrancea 
 
                              

Inceputurile invatamantului in Panciu sunt legate de prezenta evreilor. Astfel, în catagrafia 
Targului Panciu de la 1831 este mentionat pe Ulita Rasaritului un dascal invatator de copii – Ilie sin 
Dascalul1. Acesta este mentionat si la 1834 sub numele de Leiba Dasclul2.  

La 1868 sunt atestate documentar in Panciu primele scoli private evreiesti ale numitilor: 
Mendel sin Huna (10 baieti si 6 fete), Pavel Itic David (13 baieti şi 2 fete) si Itic Herscu Ghinzberg 
(10 baieti)3. 

La 1900 s–a infiintat Scoala Primara Israelito – Romana care era sustinuta de Comunitatea 
Evreilor din Panciu. In timpul Primului Razboi Mondial scoala a fost bombardata de inamici fiind 
distrusa, pierzandu – se in totalitate si arhiva cancelariei. Dupa razboi, cu mari sacrificii Comunitatea 
Evreilor din Panciu a refacut cladirea scolii dar, din lipsa de fonduri, aceasta „a ramas o simplă scoala de 
predare a pura a limbii ebraice si a religiei mozaice”, avand doua clase: I – a si a II – a. 

In 1930 la respectiva scoala vine ca institutor numitul Sacubov Mayer (născut în septembrie 
1909) care absolvise în 1929 Seminarul Pedagogic de invatatori din Cernauti. Pentru activitatea 
desfasurata, el primea de la Comunitatea Evreilor din Panciu un salariu anual de 30.000 lei. 

La 31 martie 1933, directoarea Scolii Primare de Fete din Panciu, E. Neagu raporta 
subrevizorului scolar faptul ca nu se pot fixa 2 ore pe saptamană pentru ca profesorul de limba ebraica sa 
poata preda religia mozaica celor 23 de eleve evreice de la acea şcoala(4 în cls.I, 4 în cls. a II – a, 8 în 
cls. a III – a si 7 in cls. a IV – a). Motivul era acela ca Scoala Primara de Fete functiona in localul Scolii 
Primare de Baieti, orarul fiind foarte aglomerat. Asadar elevii evrei invatau dimineata la scoala 
romaneasca iar dupa – amiaza la scoala evreiască. Predarea religiei mozaice se facea conform 
programului primit de la seful Cultului mozaic de la Bucuresti.  

Directorul Scolii Israelite cerea Revizoratului Scolar al Jud. Putna, la 8 mai 1933, sa dispuna ca 
„persoanlul didactic din localitate sa indemne pe elevii evrei, cu caracter obligatoriu, sa frecventeze 
regulat cursul religiei caci, pana in prezent, li s–a spus elevilor evrei de catre profesorii respectivi ca nu 
au nevoie de notele religiei mozaice”. Totodata se trimitea revizorului scolar o lista cu notele obtinute la 
religie pe trimestrele I si II, de cei 45 de elevi ai scolii, pentru a fi trecute in fisele matricole de la scoala 
primara de stat din localitate. 

Intr– o situatie intocmita de Revizoratul Scolar al Judetului Putna se arata ca, la inceputul anului 
scolar 1934 – 1935 Scoala Israelita era frecventata de 36 de baieti si 19 fete4. 

Dintr – un inventar al Primariei Panciu intocmit la 1940 aflam ca Scoala Israelita functiona intr –o 
cladire „cu 4 camere şi 2 antrete din zid acoperite cu tabla5”. 

 

  

                                                 
1 Arhivele Nationale Iasi, fond Ispravnicia Tinutului Putna, ds. 261/1831. 
2 Arhivele nationale Vrancea, fond Prefectura Judetului Putna, ds. 16/1834. 
3 Ibidem, ds. 28/1868. 
4 Arhivele Nationale Vrancea, fond Inspectoratul Scolar al Judetului Putna, ds. 17/1934. 
5 Idem, fond Camera de Agricultura a Judetului Putna, ds. 155/1940, f. 32 – 33. 
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                   IN  MEMORIAM !  
 
                                                               Ilie Klein ( Klein Ithak Ben Swy) 

 
Au trecut mai mult de cincizeci de ani,decand s-a stins din viata Ilie Klein ( Klein Ithak Ben 

Swy) – tatal meu.Era in floarea varstei 46 ani, cand crancena boala capatata prin ,,bunavointa” securitatii 
si cu ajutorul neprecupetit al penetenciarului din oras l-a rapus lasand in urma lui o sotie tanara si 
neconsolata pana in ultimile ei clipe si un copil ,atunci in varsta de aproape zece ani ( subsemnata) care 
marcata fiind de pierderea prematura a tatalui, a purtat in sufletul ei intreaga viata epitetul de ,, 
orfana”….  

Destinul ei a fost pecetluit in acea zi sumbra de noiembrie cand intreaga familie,a plecat spre 
cimitir,imbracati in haine negre si pe ea lasand-o acasa cu o vecina (copiii nu aveau voie sa intre in 
cimitir -asa mi s-a spus atunci ). Abia mai tarziu cam incepand de pe la 14- 15 ani veneam in fiecare 
vara, in vacanta de la Bucuresti ( locuiam cu bunicii din partea mamei) si mergeam impreuna cu 
matusile mele,surorile tatei sa depunem o floare pe mormant si sa aprind o lumanare pentru sufletul 
lui,asa cum o cere religia noastra…Anii au trecut,viata si-a urmat cursul dar memoria tatalui meu este 
vesnic prezenta in sufletul meu si desi locuiesc destul de departe – Israel,ma straduiesc sa vin in fiecare 
an sa ma rog la mormantul lui. 

Cu mari eforturi ,incerc sa adun crampeie de memorie si de amintiri……………. 
Cine a fost acest minunat om,cine era acest Ilie – evreul ?  un tehnician viticol indragostit de 

profesia sa,nascut si crescut in zona judetului Vrancea,un autodidact care cauta sa-si imbogateasca 
permanent cunostintele in acest sector prin incrucisari si altoiri repetate pentru obtinerea unor productii 
de calitate superioara si cu un randament deosebit in viticultura .Datorita pregatirii de specialitate a 
obtinut de la Oficiul Viticol Focsani,aprobarea pentru infiintarea unui centru de productie si cercetare 
particular si cu eforturi materiale deosebite a injghebat un colectiv de lucratori din ARAD pentru aceasta 
activitate,care sa lucreze tot anul.In primul an a obtinut rezultate deosebite materiale care au atras ura si 
invidia politrucilor.Procesul care i l-a intentat a fost de natura ecumenica,cu un mare iz antesimit,valabil 
pentru toti evreii acelor timpuri.Motivatia a fost hilara ,abuz in serviciu- desi el nu avea serviciu ,era 
intreprinzator si cercetator particular autorizat. 

Pentru cei din oras era,Ilie care vindea vita de vie… anul 1950, nu era chiar atat de simplu sa faci 
comert ca simplu individ ( ceea ce se numeste azi- free lancer).In amintirile mele foarte timpurii-cam pe 
la varsta de 4-5 ani,aveam impreuna cu sora tatei – Beluta o pravalie pe strada Garii.In pravalie erau 
depozitate ,asezate pe sorturi mladite de vita de vie aduse cu mare grija si eforturi din Ardeal de la 
pepinierele din jurul Aradului( Ghioroc si altele a caror nume in scapa). 

Cu trecerea anilor,undeva cam prin 1953-1954,in dorinta de a extinde comertul si cu aprobarea 
oficiului viticol a incercat sa infiinteze o mica pepiniera langa crang si nu departe de cimitirul evreiesc ( 
ironia soartei). Printr-o munca titanica,dar cu elanul varstei si aprijinul intregii familii a reusit sa 
construiasca o mica ferma cu tot ce este necesar pentru a dezvolta o pepiniera-incepand de la bucatarie si 
dormitoare pentru specialisti adusi din Ardeal si pana la utilajele necesare pentru munca viticola.Totul ar 
fi putut sa functioneze perfect daca…..s-ar fi petrecut cu cincizeci de ani mai tarziu sau in anii aceia dar 
intr-o alta tara,intr-o tara libera in care initiativa si profesionalismul sunt apreciate….Dar nu in Romania 
anilor cincizeci –in Romania dominata de dictatura stalinista prin discipolii ei credinciosi si unde 
initiativa personala si profesionalismul creia invidie conform principiului ,,sa moara capra vecinului 
decat evreul sa prospere.Folosind o expresie pe carte o am in memorie din acele vremuri,i-au atarnat o 
tinichea de coada .Si inca ce tinichea!!!????? 
                                    …..urmarea in numarul viitor ….. 
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                            Miracolul lui Moise se intampla inca, an de an 
 

 
 

Ambasadorul Frantei in Coreea de Sud din anul 1975 a fost primul care a vorbit despre miracolul 

care are loc, an de an, pe insula Jindo. A scris un articol intr-un cotidian de limba franceza si, de 

atunci, fenomenul misterios a devenit celebru in toata lumea. Nu o data, ci de doua ori pe an, 

locuitorii insulei Jindo asista la un adevarat miracol. Pentru aproape o ora, insula lor este legata de 

insula Modo, aflata la 2,8 kilometri distanta, printr-un fenomen nemaivazut. Practic, apele se 

desfac pe o latime de aproape 40 de metri, lasand libera o carare ce leaga cele doua insule.. Cu 

fiecare astfel de ocazie, zeci sau poate sute de mii de localnici si de turisti participa la Festivalului 

Miracolului lui Moise... 
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