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Conflictul este un termen care desemnează opoziŃia, dezacordul sau incompatibilitatea dintre două 
sau mai multe părŃi. Acesta poate implica violenŃa sau nu. De-a lungul timpului, conflictul a reprezentat un 
mijloc, mai mult sau mai puŃin convenŃional, prin care părŃile beligerante au încercat să-şi atingă Ńelul bine 
stabilit ori  să obŃină ceea ce şi-au propus. Conflictul armat dintre două sau mai multe tabere, poate evolua, în 
cele din urmǎ, în razboi. 
       În epoca contemporană, conflictul, înseamna mai mult decât o confruntare armată, la fundamentul 
sau stând premise politico-teritoriale, religioase, economice etc. Ba chiar mai mult, astăzi, conflictul a depăşit 
aria sa de semnificaŃii, reprezentând şi o dispută a maselor media, care nu întotdeauna dezvăluie adevărul, aşa 
cum este el, ci încearca să mascheze realitatea din spatele acestor litigii de mare anvergură. Adeseori, mass 
media schimbă istoria conflictului în favoarea unui stat care se află în stare de război, iar populaŃia 
neinformată tinde să creadă falsul adevăr fără a mai cerceta care sunt, cu adevărat, cauzele care au dus la o 
asemenea situaŃie.  

         În acest sens, canalizându-şi atenşia pe situaŃia conflictuală din regiunea Fâşiei Gaza, demersul 
nostru îşi are scopul de a scoate la iveală adevărul care, în prezent, stă în spatele unei  « realităŃi mediatice ». 
Încercarea de a reface istoricul acestei zone generatoare de conflict, evitând subiectivitatea, reprezintă un mod 
de a demonstra că totalitatea împrejurărilor care au determinat acest conflict au avut caracter şi reacŃii 
distincte în ceea ce priveşte popoarele aflate în stare de război. Natura empatică a fiinŃei umane îi permite 
adesea să trăiască prin pielea altuia, însă, aceasta are tendinŃa de a judeca acŃiunile şi nu de a-şi forma o idee 
prin care să înŃeleagă ce a determinat luarea unor anumite decizii. Aşadar, nici în cazul  Fâşiei Gaza, nu ne stă 
în putinŃă, nouă, celor de pe margine, să judecăm acŃiunile săvârşite de o naŃiune sau alta, ci doar să  
prezentăm şi să acceptăm starea de fapt.  

Zona Gaza este situată în vestul coastei maritime mediteraneene şi cuprinde o parte a Palestinei 
istorice, având graniŃe cu Egiptul pe o lungime de 11 kilometri în sud-vest şi cu Israelul în nord şi est, pe o 
lungime de 51 de kilometri. La vest se află Ńărmul Mării Mediterane. 

“Începutul conflictului israelo-palestinian este învăluit în mister. Prima menŃiune a oraşului Gaza, 
principală metropolă din Fâşia cu acelaşi nume, este legată tot de conflictul cu israeliŃii şi în cartea de căpătâi 
a mozaismului: Torah (Vechiul Testament). Povestea judecătorului Samson, a cărui forŃă stătea în pletele sale, 
şi a Daliei se desfăşoară tocmai pe aceste meleaguri şi aminteşte pentru prima oară de oraşul Gaza. Dovezile 
arheologice atestă atât prezenŃa evreilor, cât şi a palestinienilor în acest teritoriu, încă de dinainte de anul 
1.000 î.Hr”.1 Aşadar, originile teritoriului Fâşiei sunt menŃionate încă din timpurile biblice. Astfel, în secolul 
al XIII-lea î.Hr. zona a fost preluată de către filisteni. În următorii 2000 de ani, Ńinutul Gazei a trecut în 
stăpânirea mai multor  conducători, căzând succesiv sub asediile: regelui israelit David, asirienilor, 
egiptenilor, babilonienilor, perşilor şi grecilor. În 1517 peticul de pământ a fost cucerit de către marele 
Imperiu Otoman. Începând cu secolul XIX, Gaza a fost dominată cultural de catre Egipt. Deşi fusese sub 
ocupaŃie otomană, în teritoriu există un număr mare de egipteni. În 1832 Muhammad Ali, alipeşte regiunea 
teritoriului egiptean.2  

                                                 
1 ArmistiŃiu fragil în Gaza. Pace pentru cât timp , detalii in http://www.adevarul.ro/articole/locuitorii-fasiei-gaza-un-milion-
de-victime-ale-unui-conflict-istoric.html, nr. 1218, 25 octombrie, 2008, Google search, cuvinte cheie : gaza, razboi, ultima 
accesare: 28 decembrie 2008.        

2 Gaza Strip, in  http://en.wikipedia.org/wiki/Gaza_Strip, Google search, cuvinte cheie: about gaza strip, ultima accesare: 28 
decembrie 2008. 
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 După primul război mondial, Gaza a devenit parte a mandatului britanic în Palestina sub autoritatea Ligii 
NaŃiunilor, care cerea Marii Britanii punerea în aplicare a Declaratiei Baltfour prin care Palestina devenea 
căminul tuturor evreilor împrăştiaŃi în Diaspora. În 1929 are loc Răscoala Palestinienilor, moment în care 
evreii sunt forŃaŃi să părăsească teritoriul, aici stabilindu-se o populaŃie majoritar palestiniană. După încheierea 
celui de-al doilea război mondial ocupaŃia britanică ia sfârşit.    

Hotarele Fâşiei Gaza au fost definite pentru prima oară în documentele armistiŃiului dintre Egipt şi 
Israel, stabilit dupa războiul arabo-israelian din 1948, care a urmat încetării mandatului britanic de ocupaŃie în 
Palestina. Fâşia Gaza a fost administrată de Egipt între anii 1948-1967.3 În această perioadă populaŃia 
palestiniană se mărea prin fluxul de palestinieni refugiaŃi din Israel, în timpul disputelor arabo-israeliene. 

Tensiunea dintre Israel şi statele arabe a ajuns la o intensitate maximă în anii ’60. În mai 1967, 
preşedintele Nasser a cerut NaŃiunilor Unite plecarea forŃelor de urgenŃă din Sinai şi Fâşia Gaza. Pe 22 mai 
conducătorul egiptean dădea lovitura decisivă, anunŃând blocada Strâmtorii Tiran, astfel fiind interzisă 
pătrunderea în zonă a  forŃelor navale israeliene. În ciuda acestor mişcări de baricadare, analişti precum Avi 
Shlaim sau Noam Chomsky, cred că Nasser niciodată nu a încercat să atace Israelul.4  

Atacul israelian asupra Egiptului a început pe 5 iunie 1967 şi s-a sfârşit pe 11 iunie în acelaşi an 5, 
iar în urma acestui atac Israelul a ocupat Gaza şi Sinai. Imediat dupa conflict, Tzahalul a emis un ordin, 
declarând Fâşia o zonă militară închisă şi îşi asuma controlul asupra teritoriului şi a resurselor sale.6 De 
asemenea, războiul a creat un influx al refugiaŃilor, precum şi a populaŃiei din oraşul Gaza, care era mai mică 
de 6 ori decât populaŃia de acum 20 de ani din acelaşi spaŃiu. 

În iunie 1967, ca urmare a Războiului de şase zile7, Gaza intră sub control israelian.”A doua zi după 
război, Israelul este, într-adevăr, stăpânul militar al Orientului Mijlociu [...]. Arabii se revoltă împotriva a ceea 
ce li se pare a fi un dictat atunci când au pierit 25.000 de soldaŃi, când are loc un exod masiv al populaŃiei – 
cei care fug din faŃa armatei evreilor- când Sinaiul, Gaza, Ierusalimul de Est, Cisiordania şi Platoul Golan au 
căzut sub cizma israeliană şi când opinia publică arabă este cufundată în cea mai neagră deznădejde. Israelul a 
îngenunchiat lumea arabă.”8  

Pe 22 noiembrie 1967, Consiliul de Securitate al ONU a adoptat RezoluŃia 242 prin care a cerut 
încheierea imediatǎ a ocupaŃiei militare. RezoluŃia nu a precizat însă cui revin teritoriile din care se ceruse 
evacuarea Israelului.9 Tot în 1967 regiunea devine teritoriu israelian sub control 

                            CONTINUAREA ÎN NUMERELE VIITOARE ! 
                                                 
 
3  Nota explicativa: Egiptul nu a anexat niciodata Fasia Gaza, dar l-a controlat si l-a administrat prin intermediul unei guvernari 
militare, detalii in Michael Bar, Asa s-a nascut Israelul,  Ed. Bucuresti, 2000, p.321. 
4  Andre Chouraqui, Statul Israel, Ed.Corint, Bucuresti, 2001, p.47. 
    Nota explicativa : Acelasi lucru il afirma la vremea aceea si seful statului israelian, Yitzhak Rabin : » nu cred ca Nasser a vrut 
razboi. Cele doua diviziuni trimise in Sinai si Gaza nu ar fi fost suficiente pentru a lansa un razboi. El stia asta si noi am stiut-
o ». detalii in http://www.lemonde.fr/web/sequence/0,2-1137859,1-0,0.html, Google search, cuvinte cheie:  la guerre en Gaza, 
ultima accesare : 6 ianurie 2009. 
5  Nota explicativa: Conflictul a dobandit denumirea de “Razboiul de 6 zile “ datorita perioadei  in care s-a desfasurat : 5-11 
iunie 1967. 
6 Nota explicativa:  Tzahal  (Tzva Hagana Leyisrael) este Serviciul de Aparare Israelian. Acesta a fost creat la data de 26 mai 
1948 si  includea atunci, ca si astazi, fortele armate de pamant , aeriene si navale, detalii in http://en.wikipedia.org/wiki/Tzahal, 
Google search, cuvinte cheie: tzahal, army of israel, ultima accesare: 6 ianuarie 2009. 
7  Nota explicativa: Razboiul de 6 zile a reprezentat un conflict armat intre Isarel si coalitia formata din statele arabe: Egipt, 
Iordania şi Siria. In urma acestui razboi Israelul cucereste, pe langa Gaza, platoul Golan si Cisiordania, detalii in Pierre Hazan, 
Razboiul de 6 zile,  Ed. Corint, Bucuresti, 2002, p.44.    
8  Ibidem, p.61. 
9Rezolutianr.24ONU1967,in http://ro.wikipedia.org/wiki/Rezolu%C5%A3ia_Consiliului_de_Securitate_al_ONU_nr._242, 
Google search, cuvinte cheie: rezolutia nr. 242 ONU, ultima accesare : 26 februarie 2009 
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● Se ştie că atunci când caşti Ńi-e somn, eşti plictisit sau pur şi simplu e un mod de relaxare. Mai 
nou, în cadrul ConferinŃei Anuale despre Căscat, care a avut loc joi la Paris, s-au prezentat şi alte 
semnificaŃii ale acestui gest. Una dintre cele mai des întâlnite situaŃii în care căscăm, e atunci când 
suntem atraşi sexual de o persoană şi simŃim nevoia să facem sex cu ea. La fel, mai căscăm atunci 
când suntem stresaŃi. Din păcate, cercetătorii au analizat modurile de căscat şi nu se poate 
diferenŃia, cu ochiul liber, diferenŃa dintre motivele pentru care căscăm.Ca fapt divers, o persoană 
cască de 240.000 de ori de-a lungul vieŃii. 
 

● Mesajul lui Fidel Castro a fost exprimat într-o opinie, în cadrul unui mesaj citat de AFP. "Am crezut 
iniŃial că va începe conflictul în peninsula Coreea (după scufundarea din martie a unei corvete sud-
coreene, de care a fost acuzată Coreea de Nord), lucru care ar fi declanşat al doilea război coreean, 
şi care ar fi dus la un alt război în care s-ar confrunta Statele Unite cu Iranul. Cât mi-ar plăcea să mă 
înşel ! Însă acum, realitatea a inversat lucrurile: războiul din Iran îl va antrena pe cel din Coreea", a 
afirmat Fidel Castro. El a mai afirmat, fără a cita o sursă, că o flotă militară americană şi israeliană 
au traversat recent canalul Suez îndreptându-se spre Golful Persic. 
 

● Până în anul 2050 pe Terra ar putea trăi peste 9 miliarde de oameni, iar fiecare dintre ei va trebui 
să mănânce. Conform unui nou studiu realizat de Norwegian University of Science and Technology 
(NTNU) în cadrul Programului ONU pentru Mediu, procesele de creştere şi procesare a alimentelor 
reprezintă unele dintre cele mai importante cauze ale schimbării climatice şi a modificărilor de 
habitat, conform coordonatorului acestui studiu, Edgar Hertwich, profesor la NTNU. Acest raport 
intitulat "Asumarea Impactului de Mediu al ActivităŃilor de Consum şi ProducŃie: PriorităŃi, Produse şi 
Materiale" este primul care studiază impactul la nivel global pe care diferitele activităŃi economice îl 
au asupra mediului. Conform profesorului Hertwich, care este şi directorul Programului de Ecologie 
Industrială al NTNU, agricultura are o amprentă ecologică majoră asupra mediului, mai mare chiar 
decât industrii precum cea producătoare de ciment. Din acest punct de vedere Hertwich explică, fără 
nici un echivoc, faptul că problema mondială a foametei nu va putea fi rezolvată în felul în care merg 
în prezent lucrurile. "Este clar că nu este posibil ca toată lumea să dispună de o dietă de tip 
european. Pur şi simplu nu avem destul pământ agricol şi resurse pentru aceasta", explică el, 
adăugând că, spre deosebire de combustibilii fosili pentru care au fost descoperite resurse 
alternative de energie, în cazul alimentelor, deocamdată nu există ceva similar. "O reducere 
substanŃială a amprentei lăsată asupra mediului de felul în care ne hrănim ar putea veni prin 
trecerea la nivel global la o dietă alternativă, din care să dispară consumul de carne şi alte produse 
derivate de origine animală", mai susŃine el. O altă problemă remarcată de cercetătorul norvegian 
este legată de risipa de alimente, fenomen înregistrat atât în Ńările bogate cât şi în cele sărace. "Între 
30% şi 50% din totalul de alimente produse sunt aruncate sau risipite. În Ńările sărace alimentele se 
strică în drum spre piaŃă sau în rafturile magazinelor, în timp ce în Ńările bogate se strică în frigiderele 
consumatorilor", a mai explicat el. 
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◊◊◊◊ Una dintre cele mai frumoase cântăreŃe de pe la noi, Ianna Novac (Ladies), a înregistrat o 
piesă cu faimosul interpret italian de canŃonete Francesco Napoli. Autorul succesului 
“Marina”, cu care a vândut peste 12 milioane de copii în întreaga lume, Francesco a venit 
special la Bucureşti pentru câteva înregistrări, piese ce vor fi incluse pe următorul său album, 
material care va fi lansat la toamnă în circa 40 de Ńări ale lumii. 
 

◊◊◊◊  În ultima perioada un număr de artişti şi-au anulat spectacolele în Israel, dar admiratorii lui 
Elton John au răsuflat liniştiŃi joi seara. Muzicianul britanic s-a urcat pe scena ridicată pe 
stadionul din Ramat Gan, purtând o cămaşă albastră, un costum negru şi bineânŃeles celebrii 
ochelari de soare, pentru a executa, în faŃa a 47 000 de fani în extaz, una dintre cele mai 
grandioase spectacole ale verii. Chiar de la începutul spectacolului, Elton John şi-a exprimat 
punctul de vedere cu privire la presiunile exercitate asupra lui pentru a renunŃa la spectacolul 
din Israel, adresându-se publicului în limba ebraică: ”Suntem foarte fericiŃi fiindcă ne aflăm 
aici. Nu ne-au oprit să venim aici, baby. Noi răspândim pace şi dragoste. Noi nu alegem cu 
penseta ce conştiinŃă vrem să servim”. În faŃa publicului israelian care nu a încetat o secundă 
să aplaude şi să cânte împreună cu idolul său, Elton John a interpretat tote şlagărele pe care le-
a lansat de-a lungul anilor, încheind cu ”Your song”, una dintre cele mai renumite melodii ale 
sale. O clipă înainte de a interpreta acest ultim cântec, Elton John s-a adresat publicului: 
”Vreau să vă urez bucurie, pace şi prosperitate şi să vă mulŃumesc că aŃi fost aici pentru mine 
şi orchestra mea. Dumnezeu să vă binecuvânteze”. După ce în aplauzele furtunoase ale 
publicului sculat în picioare, a interpretat ”Your song”, Elton John a coborât de pe scenă şi 
cerul s-a umplut de artificii. 
 

◊◊◊◊ Ovidiu Lipan “łăndărică”, legendarul baterist al trupei Phoenix, a ajuns vedetă în discotecile 
din întreaga Europă. Acest lucru se datorează unei noi piese, intitulată “Meninas Morenas”. 
Melodia a fost compusă în Germania şi este una dansantă, total diferită de restul creaŃiei lui. 
Artistul a semnat deja un contract cu Intercont Music, casă de discuri care se ocupă cu 
promovarea piesei la nivel mondial. “A fost o nebunie de moment şi mă bucur enorm că a 
prins la public. Nu ştiu însă dacă o să mai scot vreodată piese în maniera asta”, spune 
“łăndărică”. 
 

◊◊◊◊ Robert Pattinson este rudă cu Vlad łepes şi cu prinŃii William şi Harry. Genealogii au ajuns 
la această concluzie dupa o analiză atentă a arborelui genealogic al familiei actorului.Aceştia au 
descoperit că Robert este văr îndepărtat cu prinŃii Harry şi William şi cum domnitorul român 
ar fi fost un unchi îndepartat al celor doi, Pattinson este şi el, prin alianŃă, rudă cu Vlad łepes. 
Astfel, legătura de rudenie dintre Pattinson şi łepes ar fi "intermediată" de familia regală 
britanică". "Cercetarile au fost destul de dificile. Însă tot ce am descoperit îl leagă pe starul Twilight de 
Dracula. Fără a inventa nimic, am descoperit că între Pattinson, familia regală şi domnitorul român există o 
legatură de rudenie", a declarat Anastasia Tyler, genealog. 
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                                ŞTIRI DESPRE ISRAEL 

@  Duminică, 27 iunie a.c. la ora 8.30 a început Marşul pentru eliberarea lui Gilad Shalit, de la 
casa familiei Shalit din localitatea Mitzpe Hilla (Galileea de Vest). Organizatorii şi zecile de 
participanŃi intenŃionează să străbată vreme de 12 zile, 30 de oraşe şi kibutzuri pentru a ajunge 
în final la cortul de protest, ridicat în faŃa biroului de la Ierusalim al primului ministru 
Netaniahu. Peste 1000 de persoane vor participa numai astăzi la acest marş. 

@ În saloanele Binianei Hauma din Ierusalim s-au desfăşurat lucrările celui de al 36-lea 
Congres sionist mondial, a cărui temă de anul acesta a fost: ”Sionismul - şi visul lui Herzl -  
într-o permanentă reânoire”. Printre altelele, subiectele dezbătute, menŃionăm: sionismul în 
societatea israeliană, realizările sioniste, patrimoniul sionist şi dezvoltarea lui de către noua 
generaŃie, educaŃia sionistă şi componentele sale sociale, culturale şi spirituale, relaŃia Israel - 
Diasporă. Încheierea Congresului s-a făcut în prezenŃa premierului Beniamin Netaniahu, a 
preşedintelui Şimon Peres şi a primarului Ierusalimului, Nir Barkat, prilej cu care s-au celebrat 
150 de ani de la naşterea marelui vizionar Theodore Herzl, care a văzut lumina zilei în anul 
1860, la Budapesta. 

@ Conform Canalului 2 al televiziunii israeliene, cererea şefului Mossad, Meir Dagan, de a i se 
prelungi mandatul pentru încă un an a fost respinsă. Conform aceleaşi surse, Dagan urmează 
să-şi înceteze activitatea în acest post peste trei luni. De menŃionat că încă de anul trecut se 
spunea că 2010 va fi ultimul lui an de activitatea. Meir Dahan se află de 8 ani în fruntea 
Mossad. Cu toate acestea, se pune întrebarea dacă nu cumva respingerea cererii sale de a i se 
prelungi cu un an mandatul, nu se datorează afacerii asasinării în Dubai a responsabilului 
Hamas, Imad Mughniyeh. Canalul 2 a informat de asemenea că identitatea succesorul său va fi 
anunŃată în câteva săptămâni şi că nu se aşteptă ca înlocuitorul lui să ocupe o funcŃie înaltă în 
Zahal. Biroul Primului Ministru nu a confirmat însă această informaŃie. Dagan a fost numit în 
2002 de către fostul prim-ministru Ariel Sharon. În iunie 2009, premierul Beniamin Netaniahu 
a prelungit mandatul lui Dagan pentru încă un an. 

@ Datorită vigilenŃei şi rapidităŃii de acŃiune a operatorilor israelieni ai turnului de control de 
la aeroportul internaŃional israelian Ben Gurion, a fost evitată o ciocnire între două avioane. 
Drama urma să se producă în momentul în care un avion al companiei turce Courndon 
Turkish Airlines se pregătea să decoleze, în timp ce un avion al companiei Tarom se apropia să 
aterizeze pe acelaşi culoar. Turnul de control a reacŃionat imediat şi a întârziat aterizarea 
avionului românesc pentru a evita ciocnirea. Conducerea aeroportului Ben Gurion a raportat 
evenimentul anchetatorului principal în problema aeroporturilor din cadrul Ministerului 
israelian al Transporturilor, IŃhak Raz, care a decis deschiderea unei anchete pentru cercetarea 
cauzelor acestui eveniment. 
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 HAI SĂ BUCĂTĂRIM ! – HRANĂ SĂNĂTOASĂ, PENTRU TINE ! 
 

Θ Dovlecei pane – Ingrediente : 2 dovlecei mijlocii, 2 ouă, 4 linguri făină, 300 ml 
ulei pentru prăjit, sare, condimente. Mod de preparare : alegeţi dovleceii 
proaspeţi şi tineri, care să nu aibă seminţe, îi curăţaţi de coajă, îi tăiaţi rondele 
groase de circa 5 mm şi îi presăraţi cu sare. Bateţi ouăle cu niţică sare şi 2 linguri 
de făină. Lăsaţi aluatul să se odihnească, iar într-o farfurie întinsă, presăraţi făina 
rămasă. După aprox. 10 minute, scurgeţi zeama lăsată de dovlecei şi îi treceţi pe 
rând, mai întâi prin făină, apoi prin aluat. Încingeţi uleiul într-o tigaie mare, în 
care să încapă cât mai mulţi dovlecei, scutind din timpul dumneavoastră. Îi prăjiţi 
în ulei, la foc mijlociu, având grijă să-i întoarceţi periodic pe ambele părţi, până ce 
se rumenesc. Apoi îi scoateţi într-un vas în care în prealabil aţi aşezat un şerveţel 
absorbant şi îi serviţi calzi sau reci, după bunul plac, alături de o salată de roşii sau 
de castraveţi. Sfat practic : puteţi presăra dovleceii calzi, imediat ce i-aţi scos din 
baia de ulei, cu brânză fin rasă. Sau o variantă ar fi când îi preparaţi alături de 
rondele de dovlecei pe care le tăvăliţi în aluat şi nişte felioae de telemea.  
 

Θ Ştrudel cu vişine  – Ingrediente : 500 g foi de plăcintă, 100 g unt, 1 kg vişine 
sau cireşe, 150 g zahăr, 100 g pesmet, 2 plicuri zahăr vanilat, 2 linguri ulei pentru 
tavă, 2 linguri zahăr pudră vanilat. Preparare : spălaţi vişinele, le îndepărtaţi 
codiţele şi sâmburii şi le lăsaţi la scurs în strecurătoare. Le amestecaţi cu zahărul, 
pesmetul şi zahărul vanilat. Cu untul topit şi răcit ungeţi foile de plăcintă şi le 
suprapuneţi. Întindeţi umplutura cu vişine într-o margine, pe latura mare a foilor, 
rulaţi şi împachetaţi ştrudelul la capete. Îl aşezaţi într-o tavă unsă cu ulei şi îl 
coaceţi în cuptorul preîncălzit, timp de 10 minute la foc iute, apoi la foc moderat 
până se rumeneşte, fără să deschideţi uşa la cuptor, în primele 20 de minute. 
Pudraţi ştrudelul răcit cu zahăr vanilat. Sfat practic : puteţi testa reţeta încercând 
cu umplutură de mere. 
 

Θ Caved catzutz – Ingrediente : 500 g ficat de pui, 700 g ceapă, 4 ouă mari 
fierte, sare şi piper. Modul de preparare : se ia, ficatul se prăjeşte întreg în ulei, 
apoi se scoate şi se lasă la răcit. În acelaşi ulei se căleşte ceapa tăiată peştişori până 
devine aurie, nu o lăsaţi să se ardă. Ficatul împreună cu ceapa şi ouăle fierte tari se 
dau prin maşina de tocat, inclusiv uleiul de la prăjit. Pasta ce rezultată, se amestecă 
cu sare şi piper şi se dă la rece. Sfat practic : se poate servi cu castraveciori muraţi 
sau cu salată de roşii, aşezate pe pâine sau lipii.  
 
                                              (VĂ URĂM POFTĂ BUNĂ!!) 
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                           UMORUL PE TIMP DE CRIZĂ                  
 

☼ Un evreu merge la măcelarie: - DaŃi-mi un kg din peştele acela. - Dar acela nu e peşte, e carne 
de porc. - Eu nu te-am întrebat cum se numeşte peştele acela! 
☼ Cum se defineşte un evreu straniu ? Unul căruia îi plac mai mult femeile decît banii. 
☼ Femeia de serviciu merge la poliŃie să facă reclamaŃie: cică ar fi fost violată. PoliŃiştii o întreabă: - 
PovestiŃi-ne ce s-a întamplat exact. - Să vedeŃi că spălam pe jos şi deodată a apărut un bărbat în 
spatele meu. M-a atacat de la spate. - Şi nu aŃi încercat să fugiŃi? - Dar cum să fi fugit? La dreapta 
perete, la stînga perete, în spate bărbatul, iar în faŃă spălasem deja pe jos... 
☼ PoliŃistul în muzeu. Din neatenŃie, dă jos o vază, care se sparge. Paznicul, palid, se apropie în 
fugă: - Vai de mine, era o piesă care data de acum 3000 de ani. - Ce m-am speriat, credeam că am 
spart ceva nou. 
☼ - Sîntem un grup de ascultători fideli ai Radio Erevan şi am dori să aflăm de ce a murit tov. 
Andropov. - StimaŃi ascultători, nu ştim exact de ce a murit tov. Andropov, tot ce ştim e că la 
autopsie a suferit cumplit. 
☼ - Ieri am omorît cinci muşte - trei masculi şi două femele. - Cum ai ştiut care sunt masculi şi care 
femele ? - Simplu: trei s-au aşezat pe o ladă de bere şi două pe un telefon. 
☼ Pe la 3 noaptea, un vultur iese dintr-un bar rupt de beat. La un moment dat, fîl-fîl pe un gard. Poc 
jos. Fîl-fîl pe o casă. Poc jos. - Băga-mi-aş … , azi iar merg pe jos! 
☼ La un raion de cosmetice, un bărbat complet chel o întreabă pe vînzătoare despre calităŃile unui 
şampon de păr. - Este ultimul tip de şampon, hidratează firul de păr, previne apariŃia mătreŃei, spune 
vînzătoarea. - Previne despicarea vîrfului firului de păr? întreabă bărbatul. - Desigur, v-am spus că e 
ultimul tip de şampon. - Atunci, daŃi-mi un flacon. - SpuneŃi-mi dacă prietena dumneavoastră are 
părul gras sau uscat. - Nu-l iau pentru ea, ci pentru mine. - ?! - Aş mai avea o întrebare: se poate 
folosi şi pentru părul din nas şi din urechi? - Desigur, dar aveti grijă că înfoaie părul şi nu o să stea 
frumos. - Nici o problemă, am pieptene! 
☼ Un tip se trezeşte dimineaŃa, ia ziarul de la uşă, se uită pe numerele de la loto şi vede că i-au ieşit 
toate cele şase. Cum avea un serviciu pe care nu îl suporta, pleacă tacticos la serviciu, intră în 
audienŃă la şef şi îl anunŃă cu satisfacŃie că demisionează. Şeful spune că e alegerea lui, îi 
mulŃumeşte pentru cei peste 20 de ani lucraŃi în firmă şi îi dă un bonus de despărŃire de 200.000 de 
euro. Omul, fericit nevoie mare, în drum spre loterie intră la reprezentanŃa BMW şi cumpără cel mai 
scump model, în valoare de 200.000 de euro. Cînd să dea banii, este anunŃat că, deoarece este 
clientul cu nr.1.000.000, primeşte maşina gratis. - Cînd e să ai noroc, ai noroc, zice omul bucuros că 
a rămas şi cu cei 200.000 de euro şi are şi BMW nou nouŃ. Trece pe la loto, ridică milioanele şi 
pleacă acasă. Stă pe terasă, la o bere şi o vede pe soŃia sa venind acasă, cu bicicleta. Moment în 
care trece pe stradă o betonieră şi o calcă. - Asta e, zice omul, cînd e să ai noroc, ai noroc pînă la 
capăt! 
☼ Ray Charles este întrebat de reporter: - Maestre, cum suportaŃi faptul că sîntenŃi orb? 
- Bine. Mă bucur că nu-s negru. 
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  ŞtiaŃi Că     .........................................................     
 

●  În pădurile tropicale, unde nu se schimbă anotimpurile, copacii nu au inele anuale. 
● Cele mai mari frunze le are palmierul rafie de pe malurile Amazonului. Frunzele acestui palmier 
ajung până la 22 m lungime şi circa 12 m lăŃime. 10 oameni se pot adăposti sub o asemenea frunză. 
● MărŃişorul este o tradiŃie românească veche de peste 8000 de ani, cu continuitate în timpul geŃilor, 
al dacilor şi în perioada ocupaŃiei romane. 
● Celebrul Turn din Pisa, este cunoscut datorită înclinaŃiei mari faŃă de verticală, de 5.5 grade, 
înainte de 1990 şi de ~ 4 grade după restaurarea dintre 1990 şi 2001. Turnul este înclinat către sud-
vest. 
● Podul UniversităŃii din Boston pe Commonwealth Avenue, Boston, Massachusetts este singurul loc 
din lume unde un vapor poate trece pe sub un tren care trece pe sub o maşină care trece pe sub un 
avion. 
● Turnul Eiffel are în compoziŃie oŃel de la furnalul din Govajdia, localitatea Ghelar, din judeŃul 
Hunedoara. 
● În limba română nici un cuvânt nu rimează cu ''codru''. 
● New York este singurul oraş din Statele Unite unde mai mult de jumătate din populaŃie nu deŃine o 
maşină. În Manhattan, mai mult de 75% din rezidenŃi nu au maşină - la nivel naŃional procentajul e 
doar de 8%. 
● ... primele parbrize de maşină, apărute în anul 1899, erau în general foarte înalte, întrucât maşinile 
din acea epocă atingeau adesea 2 m înălŃime. Realizate din sticlă obişnuită, ele erau considerate ca 
accesorii facultative. 
● ... în anul 1849 are loc primul bombardament aerian cunoscut: "raidul" a fost realizat cu ajutorul 
unui balon fără pilot Montgolfier, care a aruncat bombe asupra VeneŃiei. 
● ... primul vas cu aburi care a traversat Atlanticul a fost Savannah, o navă cu zbaturi, care a parcurs 
în anul 1819 traseul în timp de 31 de zile şi 4 ore. Totuşi, 87% din durata totală a călătoriei vasul a 
mers cu pânzele întinse, lăsându-se propulsat de vânt. 
● Conform UniversităŃii din Washington, o cană mare cu apă, băută, calmează foamea în aproape 
100% din cazurile aflate sub dieta de slăbire. 
● Timpul corect pentru a bea apa va îmbunătăŃi eficacitatea ei pentru corpul uman. 
- Doua pahare de apă imediat după trezire, ajută la activarea organelor interne. 
- Un pahar de apă cu 30 de minute înainte de o masă. Ajută digestia. 
- Un pahar de apă înainte de a face baie. Ajută la scăderea tensiunii sanguine. 
- Un pahar de apă înainte de culcare. Ajută la evitarea unui atac cerebral sau de cord. 
● Cercetările au arătat că sărutând persoana iubită ne îmbunătăŃim aspectul pielii, ajutăm circulaŃia, 
prevenim cariile şi ne mai domolim durerile de cap! 
● Bruce Lee era atât de rapid încât trebuia ca filmările să fie rulate cu încetinitorul pentru a se 
distinge mişcările. 
● Albert Einstein a început să vorbească la vârsta de 6 ani. 
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        CCCC    UUUU    RRRR    IIII    OOOO    ZZZZ    IIII    TTTT    ĂĂĂĂ    łłłł    I I I I         IIII    SSSS    TTTT    OOOO    RRRR    IIII    CCCC    EEEE 

☼ Porecla domnitorului Vlad łepes, Dracula, vine de la numele tatălui său, Vlad 
Dracul, numit astfel deoarece era purtător al Ordinului Dragonului. Vlad łepes 
a fost domnitorul łării Româneşti (1456-1462 şi 1476) şi vestit conducător de 
oşti, reuşind să-i înfrângă de mai multe ori pe turci. Negustorii saşi din Sibiu şi 
Braşov, îngrijoraŃi de autoritatea voievodului, au răspândit în toată Europa 
povestiri despre cruzimile lui ieşite din comun. Ca urmare, Dracole Vaida 
(voievodul Dracula) a intrat în legendă ca un adevărat căpcăun, înfăŃişat adesea 
ca vampir, deschizând, chiar, vestita Cameră a ororilor de la Muzeul figurilor de 
ceară “Madame Tussaud” din Londra, făcând carieră cinematografică de strigoi. 
☼ În vremea lui Ştefan cel Mare a fost construit un far pe Ńărmul Bosforului. Pe 
el se află o inscripŃie din care rezultă că în vremea marelui domnitor moldovean 
a fost necesară ridicarea acestui “turn de corăbii” întrucât între anii 1400 şi 
1480 corăbiile moldoveneşti navigau intens în Marea Mediterană, transportând 
mărfuri. Ele se numeau “pânzare”. 
☼ Ocaua era o unitate de măsura a greutăŃii utilizată în łările Române în 
special pentru cereale. Ea avea 1,29 kg în Moldova, 1,27 kg în łara Românească 
şi 1,26 kg în Transilvania. Ca subdiviziuni ocaua avea: litra şi dramul, iar ca 
multiplu cântarul (57,51 kg în Moldova). 
☼ De numele oraşului BistriŃa este legată faima unor meşteri zidari de altădată. 
Faima lor a ajuns şi în Moldova, unde domnitorul Petru Rareş (1527-1538) i-a 
chemat să zidească o biserica la Roman. Şi tot în secolul al XVI-lea, alŃi doi 
voievozi moldoveni, Alexandru Lăpuşneanu şi Petru Şchiopu au folosit zidari 
bistriŃeni pentru a dura o baie domnească la Iaşi, precum şi vestita mânăstire 
Galata. 
☼ Babilonienii foloseau cu 3500 ani în urmă asfaltul pentru cimentarea 
cărămizilor arse şi metalele pentru confecŃionarea armelor. 
☼ Numele mânăstirii Cozia ridicată de Mircea cel Batrin vine de la cuvântul 
turcesc “coz” care înseamnă “nucă”. În zonă sunt foarte mulŃi nuci. Numele 
Horezu (localitate din judeŃul Vîlcea) vine de la numeroşii “huhurezi” - bufniŃe 
cu urechile moŃate - care pot fi întâlniŃi în pădurile din jur. Numele localităŃii 
Novaci din nordul Olteniei vine de la denumirea de “novaci” dată unor uriaşi, 
personaje frecvent întâlnite în legendele locale. 
☼ În al doilea război mondial au murit cca. 62.000.000 de persoane. 
Surprinzător, nu militarii au fost cei mai mulŃi dintre aceştia (25 de milioane), ci 
populaŃia civilă (37 de milioane). 
☼ Primul film istoric din România s-a numit IndependenŃa României (1912). 
Regia acestuia a fost semnată de către Aristide Demetriade. 
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! AHARONIM – Cei din urmă. Nume comun, acoradt legislatorilor în domeniul legii religioase, din ultimii patru sute 
de ani. 
! AIN TAHAT AIN – Legea talionului. În caz de omor, legea biblică prevedea pedeapsa capitală. În acelaşi aliniat 
sunt amintite şi cazul scoaterii unui ochi, al unui dinte, etc... (Exodul XXI/23-25). Unii comentatori susŃineau că 
educaŃia e clară şi cel care a cauzat rănirea gravă, merită să i se facă acelaşi lucru. Legea talmudică prevede însă 
clar, că în afară de omor, toate celelalte leziuni, chiar grave, pot fi răscumpărate. Provocatorul lor este obligat la 
acoperirea tuturor cheltuielilor legate de fapta comisă, adică el trebuie să plătească daunele materiale, durerea 
provocată, tămăduirea, şederea de pomană şi ruşinea. 
! ARBA COSOT – Patru pahare. Ritualul cinei tradiŃionale de Seider Pesah, cuprinde băutul a patru pahare de vin, 
ca simbol al celor patru denumiri date ieşirii din Egipt : a) scoaterea, b) salvarea, c) izbăvirea, d) sanctificarea. Acest 
ritual s-a păstrat în toate comunităŃile evreieşti din lume de-a lungul mileniilor.  
! BAL TAŞHIT – Să nu distrugi. Legea judaică nu permite distrugerea a tot ce poate fi cuiva de folos. E un 
comandament educativ care propagă onoarea avutului obştesc, a tot ce aparŃine aproapelui şi chiar faŃă de avutul 
propriu. Aşa de pildă, nu e voie să tai pomi fructiferi chiar pentru a face din lemnul lor ceva folositor : menirea lor e să 
de fructe. 
! BARUKH HU u-VARUKH ŞEMO – Lăudat fie EL şi lăudat fie numele LUI. ExclamaŃie de preaslăvire rostită de 
către publicul din sinagogă, de câte ori aude oficiantul pronunŃând numele Domnului. 
! BIROBIDJAN – Regiune în estul îndepărtat al Rusiei, lângă fluviul Amur. Colonizarea ei a început la 1928. 
Declarată în 1934 ca „provincie autonomă evreiască” cu limba oficială idiş, în care a apărut şi un ziar local „Der 
Ştern”. Tot în idiş a jucat teatrul local de stat. A fost o încercare de a găsi o rezolvare teritorială pentru evreii sovietici, 
ca o contracarare a curentului naŃional evreiesc. Încercarea a eşuat şi astăzi se găsesc în Birobidjan doar 14.000 de 
evrei. Teatrul evreiesc e închis, iar ziarul apare cam de două ori pe săptămână în idiş şi rusă, cu un tiraj de numai o 
mie de exemplare.  
! BITUL TORA – TradiŃia judaică vede în studiu o datorie supremă. IgnoranŃa este una din treptele cele mai joase 
pe care le poate atinge omul-evreu. De aceea neânvăŃarea sau chiar încetarea de a studia cărŃile sfinte sunt 
considerate ca ceva grav, care constituie izvor al păcatelor. 
! CTIVA wa-HATIMA TOVA – Urarea prescurtată, în vederea anului nou = Roş ha-Şana. ÎnŃelesul ei : înscriere şi 
semnâtură spre bine în cer – le-Şana Tova. 
! DINA de-MALKHUTA – DINA - Legea (Ńării) e lege. Regulă de conduită  în legea talmudică după care 
respectarea legii din Ńara (străină) în care locuieşti, este o lege obligatorie şi pentru evreii conlocuitori. Tractatul Ghitin 
p.10/b. Dura lex sed lex. 
! GHEIHINOM – Gheena. Iad. După mistică, locul unde sunt pedepsite sufletele păcătoşilor pe lumea cealaltă. 
Numele provine de la Valea Ghei ben Hinom din sudul Ierusalimului, unde cei ce se închinau zeului Molokh, îi 
aduceau ca jertfe proprii lor copii; de aici asociaŃia cu iadul. 
! IOM ha-DIN – Ziua judecăŃii : a) La evrei anul nou = Ros ha-Şana este socotit ca ziua judecăŃii, când faptele 
omului sunt cântările şi verdictul pentru anul ce începe este dat în această zi (şi pecetluit de Iom Chipur). b) După 
moarte, sufletul este judecat în baza faptelor comise în viaŃă. c) Ziua de apoi, care va fi judecata ce va aduce 
izbăvirea celor buni şi pierzania celor ce o merită. 
! LIŞCAT ha-GAZIT – Una din cele şase săli clădite în colŃurile galeriilor din Templu, destinată reşedinŃei 
Sanhedrin-ului. 
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                                   REMEDII   NATURISTE   
 

                          FRĂGUłELE – Fragaria vesca 
 

VirtuŃile lor de medicament sunt cunoscute încă din Antichitate, când erau 
recomandate de medicii romani ca reîntineritoare şi purificatoare. Felcerii din Evul 
Mediu i-au folosit la rândul lor pentru despovărarea organismului de toxine, pentru 
impiedicarea formării şi pentru eliminarea pietrelor la bilă şi la rinichi, precum şi 
contra reumatismului şi gutei. O binemeritată faimă au câştigat-o atunci când marele 
botanist şi savant Linnz (cel care a introdus pentru prima oară denumirile latine ale 
plantelor) s-a vindecat de o gută rebelă, printr-o simplă cură de fragi. În zilele noastre, 
fragii au ajuns în Europa o raritate în flora spontană, din cauza uniformizării 
pădurilor, care le-a stricat mediul de viaŃă, precum şi din cauza folosirii iraŃionale a 
substanŃelor chimice. Din fericire, în Ńara noastră marginile de pădure şi poienile sunt 
pline de fragi. Destul de greu de cules, ceea ce-i face şi mai preŃioşi, cu un gust şi o 
aromă care întrec cel mai elaborat produs de cofetărie, ei constituie un adevărat 
remediu în tratamentele naturiste. 

Cura cu fragi – se consumă 150-300 g de fragi pe stomacul gol, la 4 ore 
distanŃă de mesele de peste zi (combinate cu alte alimente, staŃionează şi fermentează 
în intestin). Cea mai mare cantitate este bine să fie ingerată dimineaŃa, ca mic dejun, 
când efectul de dezintoxicare este cel mai puternic. Cura cu fragi durează 7-10 zile, 
timp în care consumul de carne, prăjeli şi alimente cu aditivi sintetici va fi redus la 
maximum, pentru ca efectul lor tămăduitor să nu fie perturbat. De obicei, se consumă 
simpli, fără nici un fel de adaos. În mod excepŃional, vor fi asociaŃi cu puŃină miere de 
albine, pentru a le mări efectul laxativ, în tratamentul constipaŃiei şi a bolilor asociate 
acesteia. Prin adăugarea de zahăr, frişcă etc. se anulează efectul de regulator 
metabolic al fragilor . 

Sucul de fragi – se prepară foarte simplu, se spală foarte bine fructele şi se 
zdrobesc cu o furculiŃă, până devin ca o pastă, care se pune într-un tifon curat şi se 
stoarce cu mâna. Se va obŃine un suc roşiatic şi foarte parfumat, cu efecte terapeutice 
excepŃionale; restul de fruct care rămâne după stoarcere poate fi folosit la dulceaŃă, 
prăjituri ori îngheŃată. Sucul de fragi se administrează intern, înainte de masă cu un 
sfert de oră, pe stomacul gol – un pahar la adulŃi şi jumătate de pahar la copii. Extern, 
acest suc se foloseşte în scopuri cosmetice, aşa cum vom vedea puŃin mai târziu. 

Ceaiul de fragi – se culeg fragii cu tot cu frunze şi se pun la uscat, foarte 
răsfiraŃi, într-un loc călduros şi cu foarte multă lumină (altfel fructele se strică). Se pot 
usca şi separat, fructele la soare şi frunzele la umbră, după care se combină în 
proporŃii egale. Ceaiul se obŃine prin opărirea, vreme de 20 de minute, a unei linguriŃe 
de fructe şi frunze cu o cană de apă clocotită, urmată de filtrare. Se administrează 2-3 
căni pe zi. 
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                    NATURA LA ÎNDEMÂNA TA !!                

 Varza şi proprietăŃile ei !  – Boli ce pot fi prevenite cu ajutorul verzei ! 
 

Tratamente externe  
Arsuri de gravitate mică şi medie – se fac spălături şi se pun comprese vreme de 15 
minute, câte 2-3 pe zi, cu suc proaspăt de varză. Are efect antiinfecŃios, ajută la o 
vindecare mai rapidă şi estetică, previne formarea cicatricelor cheloide. 
Răni care se vindecă greu – se pun zilnic comprese cu suc de varză, care se Ńin vreme de 
o oră, după care se lasă zona tratată să se usuce la aer încă o oră. Studiile arată că prin 
mecanisme încă prea puŃin cunoscute (se presupune că varza conŃine substanŃe 
stimulatoare ale creşterii anumitor Ńesuturi), procesul de vindecare al rănilor este mult 
accelerat, scade riscul de infecŃie, semnele care rămân după vindecare sunt mult mai 
puŃin vizibile. 
Eczeme infecŃioase, infecŃii fungice – frunzele de varză proaspăt zdrobite cu ciocanul 
pentru sniŃele se pun pe zona afectată, apoi se aplică deasupra un nailon, care se fixează 
cu bandaj sau cu leucoplast. Se lasă să acŃioneze vreme de 4 ore pe zi, după care zona 
tratată se lasă să se zvânte la aer, măcar 45 de minute. AplicaŃia se face până la vindecare. 
Compuşii pe bază de sulf din frunzele de varză au o puternică acŃiune antiseptică asupra 
bacteriilor şi a ciupercilor parazite. 
Cancer de piele – se pune zilnic şi se Ńine vreme de 4-6 ore pe zona afectată o cataplasmă 
din frunze de varză, identică cu cea prezentată anterior, la tratamentul eczemelor. Foarte 
multe persoane cu epiteliom bazocelular şi spinocelular au beneficiat de uimitoarele 
efecte ale acestui tratament simplu, dar care dă rezultate acolo unde cele mai savante şi 
invazive metode de tratament dau greş. 
Entorsa, luxaŃii – se pune pe zona afectată frunze de varză bine zdrobite (cu ciocanul 
pentru şniŃele) şi se leagă cu o faşă. AplicaŃia se face vreme de 4 ore pe zi. În primele 
două zile de la producerea accidentului se pun deasupra cataplasmei şi pungi cu cuburi 
de gheaŃă. Practica arată că datorită acestui tratament, timpul de refacere a ligamentelor 
se scurtează, durerile sunt atenuate, în multe cazuri, chiar pungile cu lichid sinovial care 
se formează sunt mult mai mici. 
Dureri reumatice – pe zona afectată, se pun dimineaŃa şi, eventual, seara, frunze de varză 
bine zdrobite. Se Ńin minimum două ore. Intern, se consumă câte 1-2 pahare de suc 
proaspăt de varză pe zi, în cure de 40 de zile, urmate de 14 zile de pauză. Tratamentul 
extern şi intern cu varză proaspătă are efect antiinflamator articular, încetineşte sau chiar 
stopează procesele degenerative, ajută la recâştigarea mobilităŃii articulare.  
 

                                    (CONTINUAREA ÎN NUMĂRUL VIITOR!) 
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● În 2 iunie 1883 – a murit poetul popular – WELVL ZBARJER (BENIAMIN – WOLF ERANKRANZ), poet 
popular.  
● La 9 iunie 1931 s-a născut, în Ştefăneşti (judeŃul Botoşani) - CAROL BINES. A studiat Liceul Teoretic 
"Laurian" - Botoşani; Facultatea de Sociologie şi Filosofie din Bucureşti. Între 1955-1971, a fost redactor la 
revista "Contemporanul". În 1971, a făcut Alia. Din acelaşi an până la pensionare (1996), a fost cercetător la 
Biroul Central de Statistică din Ierusalim, unde a deŃinut funcŃia de director adjunct de departament şi de 
coordonator principal în divizia de demografie, populaŃie şi emigrare, responsabil cu statistica Aliei şi 
cercetarea sociologică asupra olimilor hadasim. Autorul a 18 cărŃi despre Alia şi a 52 de lucrări asupra 
cercetării integrării olimilor. Membru marcant al Uniunii Scriitorilor din Israel. 
● La 10 iunie 1915 se năştea SAUL BELLOW, în Lachine, Quebec (Canada), dintr-o familie de evrei 
emigranŃi de loc din Sankt Petersburg, Rusia. Avea să devină unul dintre cei mai cunoscuŃi prozatori evrei 
americani. El a urmat cursurile UniversităŃii din Chicago, dar la care renunŃă luându-şi diplome în sociologie 
şi antropologie la Universitatea Northwestern. Momentul devenirii sale ca, scriitor a fost după ce a citit 
romanul clasic al lui Harriet Becher Stowe „Coliba unchiului Tom”. Opera sa este definită prin efortul amplu 
de a descifra sensurile existenŃei umane, fapt ilustrat în mod gregar şi preponderent de condiŃia 
intelectualului. 
● La 11 iunie 1881 s-a născut în Lituania, rabinul şi liderul religios, Menahe Mordecai Kaplan, ce avea ca în 
1916 să pună bazele şi să organizeze Centrul Evreiesc aflat la New York. 
● La 12 iunie 1929 – s-a născut ANNA FRANK, ucisă de nazişti în martie 1945 în lagărul Bergen – Belsen. 
Simbol al suferinŃelor şi martiriului a 1 milion de copii evrei, Anna Frank a notat, zi de zi în jurnalul ei 
suferinŃele îndurate în ascunzătoarea din Amsterdam. Jurnalul a fost tradus în numeroase limbi. Teatrul, 
cinematograful, televiziunea au reluat şi prezentat, cu mijloace specifice, tragedia Annei Frank. 
● La 14 iunie 1848 – Guvernul RevoluŃionar de la Bucureşti, nou constituit, decretează înfiinŃarea steagului 
naŃional în culorile roşu, galben şi albastru, având deviza „ dreptate şi frăŃie ”. 
● S-a născut la 16 iunie 1928, la Bucureşti - SERGIU COMISSIONA. A absolvit Conservatorul din Bucureşti. 
El a debutat în cariera muzicală ca violonist în Cvartetul Radio. Iar ca dirijor la Opera Română din Bucureşti, 
în 1946. Între 1955-1959, a fost dirijorul Operei din Capitala. În 1956, este laureat al Concursului dirijat de la 
Besançon. A făcut Alia în 1959, este dirijorul Orchestrei din Haifa şi pune bazele Orchestrei de Camera din 
acelaşi oraş. Între 1962-1966, este invitat să conducă Orchestra de la "Covent Garden". În 1965, îşi face 
debutul american cu Orchestra din Philadelphia. Este dirijor al Orchestrei din Göteborg (1966) şi principalul 
dirijor al Orchestrei din Belfast 1967. În 1969, se stabileşte la Baltimore, fiind numit director al Filarmonicii 
locale. În 1976, este director al Orchestrei din Pittsburg şi principalul dirijor al Orchestrei Americane din New 
York. El a primit Ordinul Muncii, în România, Premiul cultural al oraşului Göteborg, distincŃii onorifice din 
partea Conservatorului "Peabody şi Loyala College" din Baltimore. 
● În 24 iunie 1889 – s-a născut poetul DAVID HOFSTEIN (decedat AL KIDUŞ HAŞEM, la 12 august 1952). 
● VLAD SOLOMON. S-a născut la 27 iunie 1951, în Bucureşti. În 1970, a făcut Alia. A studiat trei ani la 
Facultatea de Teatru din Tel Aviv, secŃia regie, a absolvit cursurile FacultăŃii de Stomatologie din Bucureşti. 
S-a specializat în hipnoză medicală şi în tratamentul fobiei dentare. Este membru al SocietăŃii de hipnoză 
medicală din Israel şi al SocietăŃii franceze de stomatologie psihosomatică, profesor Honoris Causa al 
UniversităŃii Sorbona din Paris. În 1984, a publicat în colecŃia "Izvoare", editată de AsociaŃia Scriitorilor de 
Limba Română din Israel, volumul de poezie „În noi e un cer mai adevărat”. 
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Prin amabilitatea domnului Candid Stoica care de altfel ne-a şi 

trimis la redacŃie câteva dintre poeziile doamnei Felicia Mohr, dăm curs 
rugăminŃilor sale în cele ce urmează. 
 
 

            Rugă                                 Scrisoare către un spirit 
 

  Nu-mi lua culorile, Doamne.                                   Iubite Caragiale, 
        Nu-mi lua sunetele,                        
           nu-mi lua paşii,                                     Tu ne priveai cu-amar umor 
        nu-mi lua lacrimele                                        când vieŃuiai pe-aici. 
            nici bucuria.                                                  Şi ai plecat ……… 
        Mai bine ia la tine                                  Vreau ca să şti că-n timpul azi 
           bătăile inimii                                          avem faliŃi, avem şperŃari 
        şi visul amintirilor                                     avem orfani şi boschetari 
          care au obosit                                           avem şi hoŃi şi mafioŃi. 
  să mai zboare în jurul meu.                              Şi ca să nu-Ńi mai fie dor 
 Nu-mi lua speranŃa, Doamne,                               avem Ńidule de amor, 
      Te rog fără să ştiu                                                înc-un etaj 
              Cine eşti.                                                     înc-un şantaj, 
                                                                          Şi ca să nu-Ńi mai fie dor 

                                                                                    Avem bătrâni, avem drogaŃi, 
                                                                       avem săraci 
                                                                           ce mor. 
 

                                                            Dar plopii au rămas frumoşi 
                                                                     de la strămoşi. 

 
 
 
                                                    D e   F e l i c i a   M o h rD e   F e l i c i a   M o h rD e   F e l i c i a   M o h rD e   F e l i c i a   M o h r                                       
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Pentru potenŃialii interesaŃi, Comunitatea Evreilor din Focşani – situată în Str. Oituz Nr.4, pune la dispoziŃia  
fiecăruia o bogată bibliografie despre cultura, istoria şi tradiŃia poporului evreu. La biblioteca clubului se pot 
procura noi cărŃi apărute la editura Hassefer şi nu numai, sau pot fi înprumutate cărŃi, reviste, ziare sau se poate 
asculta muzica anilor 1970-1990. Tot la clubul comunităŃii se pot urmări filme, pelicule şi ecranizări celebre 
despre Israel sau despre viaŃa evreilor în contextul social, politic şi istoric totodată de-a lungul vremii. Se pot 
organiza concursuri şi competiŃii pe tematica jocurilor de table, remi sau şah. De altfel să nu omitem faptul că, în 
fiecare zi de marŃi şi joi între orele 9-11 medicul comunităŃii noastre acordă consultaŃii medicale persoanelor 
asistate de F.C.E.R. şi membrilor ce aparŃin comunităŃi noastre. 
 

 
                                                                         

                  
 

Luna iunie a prilejuit pentru Comunitatea Evreilor Focşani Vrancea un alt moment propice pentru derularea unor 
noi serii de activităŃi şi evenimente la care aceasta a luat parte promovând în continuare ideea de convieŃuire 
socio-culturală artistică şi nu numai. Aşadar vă enumerăm o parte din activităŃile ocazionate de luna iunie : 

- În perioada 1 – 12 iunie s-a derulat proiectul „Juniori, sărbătoriŃi de seniori” sub egida UnităŃii de 
AsistenŃă Medico-Socială Odobeşti (U.A.M.S.), unde copiii, elevii clasei a IV-a C de la Liceul Teoretic 
Odobeşti au luat contact cu genraŃia vârstnică (reprezentată de seniori din Odobeşti) program ce a avut 
şi tot concursul şi implicarea ComunităŃii Evreilor din Focşani Vrancea. 

- În calitate de invitaŃi am avut deosebita onoare prilejuită de „Ziua copilului” adică pe 1 iunie să fim 
prezenŃi la evenimentul din incinta Bibliotecii JudeŃene Vrancea – „Duiliu Zamfirescu” respectiv secŃia 
pentru Copii şi Tineret unde sub egida proiectului „Copilăria Drum cu prioritate” – finanŃat de către 
fundaŃia Dinu Patriciu am asistat la o serie de momente şi activităŃi marcate de simbolistica zilei adică 
spectacole, dansuri populare, carnaval, recitări de poezie, recitaluri de cântece şi altele. 

- Tot în cadrul Bibliotecii JudeŃene Vrancea – „Duiliu Zamfirescu” în data de 11 iunie - sub egida Uniunii 
Scriitorilor din România filiala Bacău a fost organizat un program de „Lectură publică” – eveniment 
susŃinut de către academicianul Nicolae Manolescu. 

- 15 iunie zi în care a luat fiinŃă Lagărul de exterminare de la Auschwitz – zi nefastă a istoriei dar care nu 
trebuie omisă şi care cu fiecare an ce trece trebuie să devină un real învăŃământ pentru generaŃiile ce 
urmează, aşadar Comunitatea Evreilor alături de elevii mai mici sau mai mari am evocat şi purtat colocvii 
pe această temă şi am desprins noi idei şi însemnări într-un cadru colocvial. 

- Pe data de 16 iunie am fost invitaŃi la Biblioteca JudeŃeană Vrancea – Duiliu Zamfirescu la lansarea cărŃii 
„Din Ńărână se naşte speranŃa” – autor Lorian Carsochie, scrisă anul acesta şi editată la editura Minerva. 

- 27/29 iunie zi de reamintire şi rememorare a Pogromului de la Iaşi – elevii alăruri de membrii ComunităŃii 
Evreilor din Focşani au dialogat, schimbat idei şi impresii omagiind memoria evreilor ce au căzut victime 
acelor zile.  

 

ÎN ATENłIA CITITORILOR!!!! Pe adresa de mail rondmircea@yahoo.com , aşteptăm să ne contactaŃi în 
vederea unor sugestii, articole, fotografii şi alte documentaŃii ce fac rostul a fi publicate pentru cei ce vor 
să fie informaŃi să citească. MulŃumim anticipat!! SHALOM!! 
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 Articol primit de la domnul profesor Bogdan Constantin Dogaru – Arhivele NaŃionale Vrancea 
Continuarea din numărul precedent ………….. 
Acum 40 ani în Focşani a fost înfiinŃată Loja Bnei Bnith  InstrucŃiunea, cu o întrerupere de activitate în 
timpul dictaturei Antonesciene. 
 În anul 1947 şi – a (re)luat activitatea funcŃionând în localul fostei fabrici Singer (C.D.E.), până în 
mai 1948 când a fost desfiinŃată de C.D.E., în urma venirii unui delegat de la Bucureşti. 
 Loja Bnei Bnith în Focşani depindea ca filială de asociaŃia Noua Fraternitate10 din Bucureşti, Str. 
Popa Soare Nr. 18, care era persoană morală şi juridică. 
 Loja Bnei Bnith în Focşani era întreŃinută din fondurile sale formate din cotizaŃia membrilor, 
având ca scop ajutorarea elementelor sărace. În Focşani Loja Bnei Bnith avea o componenŃă de circa 40 
membri, dintre care era format şi un comitet.”  
 Sunt menŃionaŃi apoi cei 9 membri ai Comitetului: avocatul Jack Ianconescu11 – preşedinte, 
Istudor Rosner şi Herman Lobenson – vicepreşedinŃi, Jan Rosner – secretar financiar, Iancu 
Schehter – casier, farmacistul Goldenberg Paul – secretar, Iacob Grunfeld – secretar ajutor, Oscar 
Haimovici şi Avram Leibenson – contabili. 

Abia peste o lună, la 7 octombrie 1949, probabil în urma unor noi verificări, Serviciul JudeŃean de 
Securitate Focşani transmitea DirecŃiei Regionale de Securitate GalaŃi rezultatele acŃiunii informative.12 

Sub lupa SecurităŃii din Focşani au intrat şi membrii organizaŃiilor sioniste. În perioada 22 – 25 
iulie 1952 SecŃia Raională de Securitate Focşani a întocmit şi a înaintat Comitetului Raional Focşani 
al P.C.R. mai multe tabele conŃinând informaŃii detaliate despre organizarea, activitatea şi membrii 
fostelor organizaŃii sioniste.13 

Una din cele mai importante organizaŃii sioniste care a activat şi în Focşani a fost HAOVED 
HAZIONI. Date despre aceasta aflăm dintr – o notă a Brigăzii III Siguran Ńă din cadrul PoliŃiei 
Capitalei din 19 februarie 1947 în care se arată că „OrganizaŃia Haoved Hazioni (Muncitorul Sionist)  a 
luat fiinŃă în România în anul 1945, în componenŃa sa intrând organizaŃiile: Baal Malacha, Dor Hadas, 
Hanoar HaŃioni, formând o federaŃie de grupări, face parte din OrganizaŃia Sionistă din România. Această 
organizaŃie s – a format ca un corespondent local al mişcării muncitoreşti Haoved HaŃioni din Palestina, 
care este încadrată în Histradui Haovdim (ConfederaŃia Generală a Muncii din Palestina). 
Are ca scop pregătirea tineretului şi a maturilor evrei în vederea productivizării lor în Palestina. (...). 
Fiecare organizaŃie are manifestările sale intime, adică cursuri de  
 

                                                 
10 Societatea Noua Fraternitate a fost înfiinŃată la Bucureşti în 1945, avea sediul în Bucureşti, str. Sf. Apostoli 14 şi avea un 
comitet de direcŃie, ales pe un an, format din: Noel Bring şi Saul Regenstreif, casier Lupu Carniol, secretar financiar Beniamin 
Pencu, secretar protocolar Leopold Tenenhaus, mentor Albert Steiner. Vezi  *** MinorităŃi etnoculturale. Mărturii 
documentare despre evreii din România (1945 – 1965), FundaŃia CRDE, Cluj – Napoca, 2003, p. 178.  
11 Jack Ianconescu s-a născut în Oraşul Panciu. La sfârşitul primului razboi mondial s-a mutat la Focşani unde s-a casătorit. 
Orator talentat, personalitate marcantă printre intelectualii oraşului, mai ales pentru activitatea culturală şi sionistă. Împreună cu 
Dr. Flitman  a editat pe parcursul câtorva ani ziarul "Unirea" şi a fost şi membru în redacŃia ziarului “Palatul de JustiŃie”. 
12 Arhivele NaŃionale Vrancea, fond Serviciul JudeŃean de Securitate Focşani, ds. 17/1949. 
13 Idem, fond Comitetul Raional Focşani al P.C.R., ds. 19/1952. 
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limbă ebraică, cultură ebraică, tineretul îşi face pregătire în cămine de restratificare, sub egida 
organizaŃiei HehaluŃ . łine întruniri publice, şezători culturale etc.14” 

Conform datelor furnizate de locotenentul Elias IŃic schema organizaŃiei HOAVED HATIONI 15 
la data de 11 noiembrie 1948 era următoarea: 

MASKIR – Paul Goldenberg; GHIZBAR – Favel Moise; SECRETAR TEHNIC – Natan Rosu; 
RESP CULTURAL – Abraham Grosman; RESP ORGANIZATORIC – Goldstein Sami; RESP 
FINANCIAR – Iancu Sami; RESP RESTRATIFICARE – Haim Finchelstein. 

RESORTUL ORGANIZATORIC: Grosman Abraham, Leibovici Smil Fani, Finchelstein Haim, 
Goldemberg Paul; RESORTUL FINANCIAR: Iancu Sami, Moise Favel; ININEI HUTZ: Goldemberg 
Paul; RESORTUL RESTRATIFICARE: Finchelstein Haim; EZRA HANOAR DE AZHARA: 
Goldemberg Paul, Goldstein Sami, Rosu Natan, Finchelstein Haim; COMISIUNEA DE M.K.: 
Goldemberg Paul, Finchelstein Haim, Goldstein Sami, Kofler Fani, Rosu Natan, Michel Itic; 
COMISIUNEA DE K.K.L.: Goldemberg Paul, Bernstein Carola, Haller Raschela, Haber Zelma, 
Rotenberg Florica, Schachter Rebeca; COMISIUNEA DE KEREN MOSAVA: Goldemberg Paul, 
Goldstein Sami, Finchelstein Haim, Iancu Sami, Natan Rosu, Abramovici Nuham. 

Sunt prezentaŃi apoi delegaŃii aleşi a reprezenta organizaŃia sionistă HOAVED HATIONI din 
Focşani în alte organizaŃii sioniste: ORGANIZAłIA SIONISTĂ K.K.L., K.H. şi L.M.P. – Goldemberg 
Paul; ASOCIAłIA CULTURALĂ A FEMEILOR EVREE DIN R.P.R.(W.I.Z.O.) – Kofler Fani, Moise 
Sarah, Sternsus Adela; SEKEL – Goldstein Sami; LIGA MARITIMĂ PALESTINIANĂ DIN R.P.R. – 
Goldemberg Paul, Goldstein Sami, Finchelstein Haim, Rosu Natan, Grosman Abraham. 

La sfârşitul tabelului apare menŃiunea: „această schemă corespunde întocmai formaŃiei alcătuite de 
suszisa organizaŃie, toŃi cei de mai sus fiind confirmaŃi şi de centru”. 

Comitetul de conducere era alcătuit din: Finchelstein Haim – preşedinte (Focşani), Goldemberg 
Paul – vicepreşedinte (Focşani) , Lupu Avram – secretar (emigrat), Grosman Abraham – membru 
(emigrat), Michel IŃic – membru (Focşani). 

Securitatea a făcut scurte caracterizări ale persoanelor din conducerea organizaŃiei: 
Finchelstein Haim – „Înainte de 23 aug. 1944 nu a activat în nici o org. cu caracter politic. După 

23 aug. 1944 s – a încadrat în org. sionistă Hoaved Hationi unde a avut funcŃia de secretar şi preşedinte 
până la autodizolvare. Activitatea sa a constat în organizarea de şedinŃe şi manifestaŃii cu caracter cultural. 
După autodizolvarea org. sioniste nu este cunoscut să mai fi desfăşurat vreo activitate politică sau cu 
caracter sionist. Nu se manifestă ostil regimului nostru. Este încadrat la coop. de cismărie 7 nov. din 
Focşani unde lucrează ca richtuitor”. 
Goldemberg Paul – „Înainte de 23 aug. 1944 nu este cunoscut să fi făcut parte din vreo org. politică. 
După 23 aug. 1944 s – a încadrat în org. sionistă Hoaved Hationi în care a deŃinut funcŃia de 
vicepreşedinte şi a activat până în anul 1948, la autodizolvarea organizaŃiilor sioniste. Activitatea sa a 
constat în aceea că acapara cît mai mulŃi membri în organiz. pentru emigrare în Israel. După 
autodizolvarea org sioniste nu a mai dus nici 
 
                                      
 
                                                           Continuarea în numărul viitor !! 

                                                 
14 *** MinorităŃi etnoculturale. Mărturii documentare despre evreii din România (1945 – 1965), FundaŃia CRDE, Cluj – 
Napoca, 2003, p. 309. 
15 Este denumirea care apare în documente. 
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                                          DIPLOMĂ DE EXCELENłĂ 

 
                                          DIPLOMĂ DE EXCELENłĂ 
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Prin amabilitatea domnului Ardeleanu – Goldschmidt Carol care ne-a trimis 

următoarea scrisoare în care dânsul ne relatează evenimente din viaŃa sa, 

petrecute acum 66 de ani, vă oferim spre lectură scrisoarea dumnealui : 
 
 

Şi astăzi după 66 de ani, memoria încă, a rămas profund mişcată, de 
această minunată fiinŃă, ce ne trata, cu tot ce aveau în casă. Mi se părea 
că trataŃiile deşi modeste, dar îndulcite cu multă afecŃiune iudaică, sunt 
opera unui înger. Ne-a dat posibilitatea, de a ne spăla cu apă călduŃă şi 
săpun, un gest foarte uman, în situaŃia noastră jalnică. 

În general imaginea serafică a lui ClăruŃa Figur dezvăluia faptul, 
precum că sufletul ei, era o floare, ce nu putea fi ofilită de furtunile vitregiei 
timpului, o floare cu atâtea miresme etice, care rămân impregnate etern în 
eul nostru : bunătatea, fineŃea sufletească, blândeŃea, abnegaŃia, 
înŃelegere supremă pentru suferinŃa semenilor săi.  

O floare, care exhala şi un parfum deosebit, suav modestia, (o 
virtute, care după anticul Socrate, e cea mai mare a eului uman). Clara 
Figur (aflasem, că se măritase cu un medic, ea fiind profesoară de filologie) 
era modelul ideal al partenerei de viaŃă, cu care împarŃi rele şi bune).  

Soarta a vrut să cer mâna ei, care nici azi, nu o pot uita pe ClăruŃa, 
nici ca frumuseŃea ei fizică şi mai ales pentru farmecul frumuseŃii ei 
sufleteşti, un adevărat elixir întremare pentru moralul nostru dat fiind prin 
marasmele traumatizante prin care treceam. 

 
PS : Aş conferi evreimii focşănene, blazonul nobleŃei sufleteşti pentru 

1944 un blazon nedegradabil, căci are rolul de a nu ruginii, căci aparŃine 
ETERNITĂłII. 

 
 
                                   GOLDSCHMIDT CAROL 
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        MENORA – MINIREVISTA A COMUNITĂłII EVREILOR FOCŞANI 
 

  APORTUL NECESAR DE PROTEINE – ASTA NE ADMINSTREAZĂ GUVERNANłII ! 
 

                                 


