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  Să vă bucurați. Să zâmbiți, să lăsați problemele și supărările deoparte. Să 
aveți familii aproape de Sărbători și să petreceți clipe de neuitate. 
Decembrie este luna magică a fiecărui an, anotimpul veseliei și al 
copilăriei, momentul de trecere dintre un an și altul, este luna inimilor 
parcă mai blânde. 
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**  -  O femeie din Israel cu două utere (didelfie) a adus pe lume gemeni, fiecare dintre copii 
dezvoltându-se separat, în câte un uter, conform unui anunţ făcut de spitalul Ichilov din Telv 
Aviv. În astfel de circumstanţe, este foarte rar ca o mamă să nască gemeni. Conform medicilor, 
acest tip special de sarcină are o probabilitate de 1 la 1 milion.Gemenii, un băiat şi o fetiţă, s-au 
„întâlnit” pentru prima oară abia după naştere. Femeia în vârstă de 31 de ani a fost monitorizată 
cu atenţie în perioada de sarcină şi a născut prin cezariană la 35 de săptămâni. Ea a aflat că s-a 
născut cu didelfie abia când avea 20 de ani ; 
**  -  Israelul a anunţat că a finalizat construcția unui zid subteran dotat cu senzori pe partea sa 
a frontierei cu Fâşia Gaza, o contramăsură concepută după ce militanţii Hamas au folosit tuneluri 
pentru a-i ataca pe militarii israelieni în timpul războiului din 2014. Acest proiect, care include şi 
un gard deasupra solului, o barieră navală, sisteme radar şi camere de comandă şi control.  
Ministerul a precizat că bariera, pe care sunt instalate sute de camere, radare şi alţi senzori, se 
întinde pe o lungime de 65 km şi că 140.000 de tone de fier şi de oţel au fost utilizate în 
constructive, de asemenea, „gardul inteligent” inclus de proiect are o înălţime de 6 metri, iar 
bariera maritimă conţine mijloace pentru a detecta inflitrarea pe mare şi un sistem de armament 
controlat de la distanţă ; 
**  -  Premierul israelian Naftali Bennett a sosit  în Emiratele Arabe Unite, fiind prima vizită 
oficială a unui prim-ministru israelian în această ţară din Golf care a normalizat relaţiile cu statul 
evreu în 2020. Şeful guvernului israelian urmează să se întâlnească cu prinţul moştenitor al Abu 
Dhabi, şeicul Mohammed bin Zayed, pentru a discuta aspecte privind consolidarea legăturilor 
dintre cele două ţări, de asemenea, probleme economice şi regionale care contribuie la bogăţia, 
prosperitatea şi consolidarea stabilităţii  între Israel şi Emirate ; 
**  - Israelul a condus un grup de zece ţări care au simulat un atac cibernetic de amploare 
asupra sistemului financiar global, pentru a creşte gradul de cooperare internaţională şi a ajuta la 
reducerea eventualelor pagube provocate băncilor şi pieţelor financiare. Atacul cibernetic simulat 
s-a derulat pe parcursul a 10 zile, perioadă în care date sensibile au apărut pe Dark Web 
împreună cu ştiri false care în cele din urmă au provocat haos pe pieţele mondiale şi o fugă la 
ghişeele băncilor. Simularea a inclus mai multe tipuri de atacuri care au afectat pieţele valutare şi 
pieţele de obligaţiuni mondiale, lichiditatea, integritatea datelor şi tranzacţiile dintre importatori 
şi exportatori ; 
**  -  Marocul a devenit prima țară arabă care a semnat un acord militar deschis cu Israelul. 
Cooperarea israeliano-marocană a început în anii 1960. Pe atunci, baza cooperării lor consta în 
dorința de a confrunta „amenințările comune” cu care ambele state aveau de a face. Începuturile 
primelor relații diplomatice „oficiale” între Israel și Maroc datează din 1995, după semnarea 
Acordurilor de la Oslo. La sfârșitul anului 2020, au fost semnate numeroase acorduri politice 
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între Rabat și Tel Aviv, au fost formate grupuri de lucru bilaterale și au fost efectuate numeroase 
vizite politice, militare și de securitate ;   
**  -  Institutul Cultural Român de la Tel Aviv organizează, în cursul lunii decembrie 2021, 
o nouă ediţie a Festivalului Filmului Românesc în Israel, la cinematecile din Holon, RoshPina,   
Haifa   şi   Sderot. În   cadrul   programului   de   evenimente   a   Festivalului   
FilmuluiRomânesc  în   Israel,   vor   fi  difuzate   pe   canalele   de   social   media   discuţii  
online   curegizorii   Eugen   Jebeleanu,   Dan   Chişu,   Andrei   Huţuleac   şi   Maxim   
Chisnicean.Curator al ediţiei 2021 a Festivalului Filmului Românescîn Israel este Iris Lackner, 
critic de film, conferenţiar şi director al Movie Mania. Producţiile   „#dogpoopgirl”,   regizată   
de   Andrei   Huţuleac,   „9   poveşti   de   dragoste   şi   ură   înizolare  de   Eugen   Jebeleanu,   şi   
„Memoria”,   de   Maxim Chisnicean, ce vor rula în decembrie în cadrul Festivalului Filmului 
Românesc în Israel ; 
**  -  Lanțul de fast food israelian BBB propune de câteva zile un burger vegetal gătit de un 
robot care adaptează prepararea și compoziția la exigențele clienților. Oricine poate alege 
cantitatea de proteine vegetale sau de grăsime din steak-ul său, precum și mărimea sau modul de 
gătire prin intermediul unei aplicații. "Robotul chef" poate găti simultan trei hamburgeri 
diferiţi.Totul este gătit în câteva minute, dă ea asigurări, subliniind că produsul lipsit de proteine 
animale este kosher, în conformitate cu codul alimentar al iudaismului.Curioşii vor putea iniţial 
să testeze această noutate culinară în restaurantul din oraşul Herzliya, din apropiere de Tel Aviv, 
la un preţ de circa 60 de şekeli (17 euro), cartofi prăjiţi şi băuturi incluse.Circa 5% din populaţia 
israeliană se declară vegană şi piaţa pentru alternative la carne este în plină dezvoltare ; 
**  -  Republica Moldova a fost inclusă în lista statelor ale căror certificate de vaccinare sunt 
recunoscute de către Israel. Astfel, persoanele care au fost vaccinate pe teritoriul Republicii 
Moldova şi deţin certificatul de vaccinare digital moldovenesc vor putea intra pe teritoriul 
Statului Israel, imediat ce va fi restabilit accesul cetăţenilor străini, sau dacă fac parte din 
categoriile exceptate. 
** -  Autorităţile din Israel au prezentat, sute de obiecte arheologice descoperite în Marea 
Mediterană, inclusiv un inel din aur care a stat sub apă peste 1.700 de ani.Bijuteria este decorată 
cu o piatră preţioasă verde, care este gravată cu imaginea unui păstor, simbol folosit de 
comunităţile creştine orientale.Aceste obiecte au fost descoperite pe fundul Mării Mediterane, în 
largul portului antic Caesarea (Cezareea), între oraşele israeliene Tel Aviv şi Haifa. Aici două 
ambarcaţiuni s-au scufundat în urmă cu 1.700 de ani. Printre celelalte artefacte recuperate s-au 
mai numărat diverse figurine și vase din ceramică, o piatră prețioasă roșie sau obiecte metalice 
ale navelor scufundate, cum ar fi cuie și bucăți dintr-o ancoră ; 
**  -   Un israelian în vârstă de aproximativ 20 de ani a murit din cauza rănilor şi alţi doi au 
fost răniţi joi într-un atac asupra maşinii lor în Cisiordania ocupată, Armata israelianăa anunţat că 
îl caută pe atacator. Un medic care lucrează pentru serviciul de urgenţăMagen David Adom a 
explicat că a încercat să resusciteze o persoană inconştientă în spatele unei maşini după ce fusese 
împuşcată. Potrivit medicilor, atacul a avut locîn apropierea coloniei Shavei Shomron din nordul 
Cisiordaniei ; 
                                                                                ( Sursa:Anima News, HotNews.ro, astazi.ro) 
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Xx  - Ceremonialul Militar din Piața Unirii din Focșani, dedicat Zilei Naționale a 
României, a adunat câteva sute de oameni, printre ei aflându-se și foarte mulți copii echipați 
deja cu stegulețe tricolore. Manifestările dedicate Zilei Unirii au continuat la Sala Balada, unde 
Ansamblul Folcloric ”Ţara Vrancei” a susţinut un spectacol dedicat Zilei Naţionale a României 
si de la ora 17.00, la Ateneul Popular Maior ”Gh. Pastia”, are loc un recital dedicat Marii Uniri, 
intitulat ”Pianul şi poemele Unirii”. Îşi dau concursul actorii Daniela Nane şi Silviu Biriş, alături 
de pianista Ioana Maria Lupaşcu ; 
Xx    -Echipa proiectului Muzeul de pe uliță pe ecran a lansat astăzi, 1 decembrie, website-ul 
www.muzeedelasat.ro. Platforma online cuprinde tururi virtuale 3D interactive, fotografii și 
informații documentate pentru 28 de muzee din zona rurală a Moldovei. Website-ul, disponibil în 
limbile română și engleză, a fost creat printr-o co-finanțare a Administrației Fondului Cultural 
Național (AFCN). Pe lângă cele 28 de muzee, în viitor, vor fi adăugate și alte obiective culturale 
din mediul rural ;  
Xx   -  Pentru a simplifica accesul celor interesaţi la sursele de informare aflate în biblioteca 
noastră, în special cele aflate în Colecţiile de carte veche, conducerea Bibliotecii Judeţene 
„Duiliu Zamfirescu” Vrancea a iniţiat un amplu proiect de digitizare a cărţilor vechi şi 
constituirea, astfel, a unei baze de date electronice uşor de consultat de cei interesaţi. Proiectul 
“Memorie locală online” a utilizat resurse tehnologice proprii  – echipamente noi de scanare 
distribuite la toate secțiile bibliotecii. De asemenea, bibliotecarii secțiilor au fost instruiți în 
utilizarea corespunzătoare a tehnologiei și în scanarea de calitate a colecțiilor. Proiectul are ca 
rezultate constituirea unui fond digital de carte veche locală cuprinzând un număr de 289 
documente – cărţi, periodice, anuare, statute, schiţe monografice ş.a. Acestea se regăsesc pe 
catalogul on-line al bibliotecii accesat din site-ul bibliotecii, www.bjvrancea.ro, şi pot fi 
vizualizate la rubrica „Memorie locală online” de pe același site. Pe lângă simplificarea accesului 
la informaţiile conţinute, proiectul urmăreşte, de asemenea, şi prezervarea acestor documente, 
multe dintre ele fiind rare şi cu un grad de uzură fizică ridicat ; 

Xx   -  Centrul Cultural Vrancea, în parteneriat cu Ansamblul Folcloric Țara Vrancei, are 
plăcerea de-a vă invita sâmbătă, 18 decembrie 2021, la două evenimente culturale dedicate 
meșteșugurilor populare și sărbătorilor tradiționale de iarnă:  
-Începând cu ora 10.00, sâmbătă, 18 decembrie 2021, în holul sălii Balada, se va desfășura 
expoziția-concurs a Școlilor Populare de Artă din țară, ediția a XV-a, organizată sub egida 
Consiliului Județean Vrancea. Acest eveniment promovează frumusețea meșteșugurilor populare 
din toate zonele țării, descoperind noi talente în rândul elevilor școlilor de artă din România. 



   MINIREVISTA COMUNITATII EVREILOR FOCSANI 

7 
 
 

- De la ora 13.00, în deschiderea Festivalului Naţional al Datinilor şi al Obiceiurilor de Iarnă, va fi 
prezentată o paradă a ansamblurilor folclorice participante la concurs, din județele: Bacău, 
Botoșani, Suceava, Maramureș și Vrancea. În deschiderea coloanei de participanți vor fi prezenți: 
fanfara Rapsodia vultureană din comuna Vulturu și invitați din județul Vaslui – Vălăretul Datina 
din localitatea Deleni, care prezintă obiceiul străvechi al jocurilor de măști. Parada costumelor se 
va desfășura în condițiile vremii favorabile, între zona Big și sala Balada. În încheierea 
spectacolului va fi susținut un microrecital de muzică populară cu interpreții Paul Ananie și Sorin 
FilipXx   - In perioada 13-16 decembrie, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de 
Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Vrancea și Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte 
Vrancea vor recupera ziua liberă din data de 29 noiembrie 2021 prin prelungirea programului de 
lucru cu publicul cu două ore, serviciile urmând a fi deschise între orele 8:00-18:30 ; 
Xx - In urma unei acțiuni de prevenire și combatere a deținerii și folosirii de materiale 
pirotehnice desfășurate de jandarmii vrânceni în localitatea Nănești, a fost depistat un bârlădean 
în vârstă de 37 de ani, care intenționa să comercializeze mai multe articole pirotehnice, din mașina 
sa personală. Jandarmii, în urma controlului corporal și al autovehiculului, au descoperit asupra 
tânărului un număr de 1060 bucăți articole pirotehnice, aceste materiale dorind să le 
comercializeze;    
Xx   -    Toate persoanele care intră în ţară începând cu 20 Decembrie 2021 au obligaţia de a 
completa electronic, în termen de 24 de ore, formularul digital de intrare în ţară, prin 
aplicaţia plf.gov.ro, nerespectarea acestei obligaţii fiind sancţionată cu amendă de la 2.000 la 
3.000 lei ; 
Xx   -  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Vrancea are 
în derulare un proiect de investiții privind construirea a două locuințe protejate pentru persoane 
cu dizabilități în comuna Dumbrăveni. Lucrările sunt realizate de societatea Vrasinter SRL și au o 
valoare adjudecată de aproape 1,8 milioane de lei.  
Xx   -  Un proiectil exploziv, calibru 75 mm, a fost descoperit  în albia râului Putna de un 
cetățean, care se afla la pescuit. Acesta și-a dat seama de pericolul la care este expus și a sunat 
imediat la numărul unic de urgență 112. Muniția a fost ridicată și transportată în siguranţă,de 
echipa pirotehnică din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Anghel Saligny” al 
județului Vrancea, urmând să fie distrusă în poligonul de specialitate ;   
Xx   - Excelența Sa domnul David Saranga, Ambasadorul Israelului în România a avut joi, 
23 decembrie 2021, o primă întâlnire cu Primarul Cristi Valentin Misăilă, cu care a discutat 
despre istoria comunității evreiești din Focșani.ES David Saranga și-a exprimat intenția de a veni 
la Focșani pe 24 ianuarie 2022, cu ocazia aniversării a 163 ani de la Unirea Principatelor Române 
dar și pentru a dezvolta viitoare proiecte comune care să vorbească despre istoria comunității 
evreiești.La finalul întâlnirii, edilul Municipiului Focșani a oferit înaltului său oaspete în dar 
simbolul orașului nostru, o statuetă reprezentând Monumentul Unirii,.Aflându-se pentru prima 
dată în Municipiul Focșani, Ambasadorul Israelului a vizitat Sinagoga,Teatrul Municipal ”Maior 
Gh. Pastia” dar și Ateneul Popular ;  
                                                                                                                     ( Sursa : ziare vrancea ) 
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             Stiri din lume        
-   Autorităţile din Sri Lanka au expus în faţa reşedinţei unuia dintre proprietarii minei de 
pietre preţioase din Horana, o localitate aflată la 65 de kilometri sud de Colombo, cel mai mare 
oraş din Sri Lanka,o nestemată uriaşă, considerată cel mai mare safir natural albastru din lume, 
care are o greutate de 310 kilograme şi care a fost descoperit într-o mină de pietre preţioase în 
urmă cu aproximativ trei luni. Mai mulţi călugări budişti au intonat binecuvântări religioase 
pentru acest safir, înainte de prezentarea lui în faţa publicului local ; 
- Un bărbatul deghizat în ninja, care a accidentat o mașină furată într-o benzinărie din 
Tourlaville, la periferia orașului Cherbourg, a sărit din mașină, a fluturat o katana și s-a 
năpustit asupra a două polițiste care au pornit în urmărire sa.Polițistele au fost lovite de către 
făptaș, înainte ca acesta să fie împușcat de un al treilea ofițer care a tras din interiorul mașinii 
de poliție de la distanță aproape de moarte. Bărbatul a fost transportat la spital în stare gravă, 
alături de cele două polițiste ale căror răni nu sunt considerate grave ; 
- Bilete comestibile, care conțin ulei de canabis, au fost puse în vânzare de transportul public 
din Berlin. Unul costă aproape 9 euro și este valabil 24 de ore pentru orice mijloc de transport. 
"Biletul aromat cu ulei a fost special conceput pentru a combate stresul Crăciunului. Este 
realizat din hârtie comestibilă care a fost impregnată cu un strat subțire de ulei de canabil, cel 
mult trei picături", mai spune compania de transport în comun ;  
- Șapte oameni au murit, între care un copil de doar 3 ani, după ce au mâncat carne toxica 
de broască țestoasă, în Zanzibar. Alte 38 de persoane au ajuns la spital din aceeași cauză. 
Carnea de broască țestoasă este considerată o delicatesă pentru locuitorii din Tanzania, inclusiv 
pentru cei din Zanzibar, teritoriul autonom ce aparține de acest stat. În cazuri rare, carnea de 
broască țestoasă devine otrăvitoare după ce animalul mănâncă un anumit tip de alge ; 
-  Michael Steinhardt, un miliardar american colecţionar de artă şi filantrop în vârstă de 
80 de ani, a predat autorităţilor 180 de antichităţi furate din întreaga lume în ultimele decenii - 
unele din Grecia antică. Această decizie a miliardarului american de a renunța la antichități în 
valoare de 70 de milioane de dolari îi va permite lui Michael Steinhardt să scape deocamdată 
de o inculpare şi de un proces, dar i se interzice pe viaţă să achiziţioneze antichităţi de pe piaţa 
legală de artă. 
-  Thomas și Susanne Jeromin și-au decorat casa de 105 de metri pătrați din orașul german 
Rinteln, de la vest de Hanovra, cu 444 de brazi de Crăciun. Cei doi au devenit astfel deținătorii 
recordului mondial pentru casa cu cei mai mulți brazi împodobiți ; 
 - Autoritățile de Vilnius au anunțat,că le va oferi migranților asistență financiară în 
valoare de 1.000 de euro pentru a-i motiva să se întoracă în locul de proveniență. Propunerea 
vine în contextul în care Lituania face eforturi să repatrize mii de migranți. Banii care urmează 
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să fie oferiți migranților vor veni de la Comisia Europeană, care ar trebui să ajute țara baltică să 
facă față acestei crize ; 
- Un bărbat a fost arestat după ce a jefuit o bancă din America, iar apoi a depus banii furați 
în propriul lui cont, folosind un bancomat situat chiar la ieșirea din clădirea băncii. Hoțul a 
fugit, pe jos, de la locul faptei, în cele din urmă, și s-a ascuns în spatele unui centru comercial 
din apropiere.După ce a fost reținut, Barbatul  le-a povestit polițiștilor că a ajuns în Delaware 
după ce a călătorit din California „pe exteriorul unui tren de marfă”. Bărbatul a fost reținut și 
acuzat de tâlhărie. Cu toate acestea, oamenii legii nu au reușit să recupereze banii, tâlharul 
având asupra lui doar un card bancar ; 
- Primarul Simao Peixoto din Borba, o localitate din statul brazilian Amazonas, l-a provocat 
pe fostul său consilier municipal Erinei Da Silva la o luptă în ring, după ce acesta din urmă l-a 
amenințat cu bătaia. Totul a început după ce edilul a fost criticat de fostul consilier pentru 
modul în care a gestionat cel mai mare complex turistic din oraș. Meciul a fost organizat ca la 
carte, în ringul de MMA, un sport foarte popular în Brazila, cu arbitru și susținători în tribune. 
Cei doi s-au confruntat la bustul gol, cu mănuși de MMA. Primarul a ajuns la podea de două 
ori, însă a fost declarat câştigător la puncte, după cele trei runde ale meciului ; 
- Un cuplu din Franța a fost arestat la începutul lunii decembrie, într-un dosar privind 
falsificarea de certificate sanitare.Falsificatorii au reuşit să recupereze elementele de 
identificare ale unor farmacişti şi să genereze certificate sanitare în numele acestor profesionişti 
din domeniul sănătăţii. În total, este vorba de 5.000 până la 10.000 de documente false, pentru 
un profit estimat la două milioane de euro, potrivit primelor elemente ale anchetei. Ministrul 
francez de interne, Gerald Darmanin, a anunţat deschiderea a 400 de anchete în scopul 
desfiinţării unor reţele ce se ocupă cu traficul de certificate sanitare false, precum şi arestarea a 
o sută de persoane. Aceste arestări au vizat atât utilizatori, cât şi reţele de traficanţi ; 
-   Copiii de la școala primară Hillcrest din Devonport, pe coasta de nord a insulei 
Tasmania. serbau sfârșitul anului școlar când vântul a luat pe sus castelul gonflabil. Patru 
copii - două fete și doi băieți - au murit, iar alți cinci sunt în spital cu răni grave, după ce au 
căzut de la înălțimea de 10 metri. În Australia, copiii de clasa a VI-a au în general între 10 și 12 
ani. La fața locului au fost trimise echipe de intervenție, inclusiv elicoptere, pentru a-i trata pe 
copiii răniți și pe a-i duce la spital. Școala s-a închis, iar părinții au fost chemați să-și ia copiii 
acasă. 
-O haită de hiene,formată din circa douăzeci de animale a atacat şi omorât două persoane 
în 24 de ore într-un sat aflat la circa 50 km est de capitala kenyană Nairobi. Mai întâi un bărbat 
în satul Kamuthi, în apropierea oraşului Thika, când acesta se întorcea de la locul său de 
muncă, o carieră din vecinătate si 24 de ore mai târziu, câţiva localnici au descoperit un craniu 
însângerat, oase şi veşminte rupte şi pline de sânge într-o fermă vecină. Incursiunile animalelor 
sălbatice în zonele locuite s-au înmulţit în ultimii ani în Kenya, pe măsură ce dezvoltarea 
urbană le reduce zonele de habitat şi de migraţie ; 
- O grupare armată a furat aproape 2.000 de tone de ajutoare furnizate prin Programul 
Alimentar Mondial (PAM) în Darfur, regiune din vestul Sudanului devastată de violenţe ; 
                                                                ( surse : www.digi24.ro,internet,observatornews.ro )    
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              STIRI DIN SPORT              
- Manolo Santana, unul dintre simbolurile tenisului spaniol, având în palmares patru titluri de 
Grand Slam în palmares, a murit la Marbella, acolo unde avea stabilită reședința. Manolo 
Santana a cucerit de asemenea și titlul în proba de dublu la Roland Garros, în 1963, alături de 
Roy Emerson. În întreaga sa carieră, Santana a obținut 864 de victorii și a încasat 227 de 
înfrângeri în proba de simplu. A cucerit 72 de turnee în întreaga sa carieră și a fost de două ori 
finalist al Cupei Davis (1965 și 1967) ; 
- În drum spre stadion, Kortney Hause (26 de ani), fundașul lui Aston Villa, a fost la un pas de 
tragedie după ce a intrat cu bolidul său de lux, un Lamborghini Urus, în gardul unei instituții de 
învățământ. Accidentul nu s-a soldat cu victime, însă mașina fotbalistului, făcuta  pe  comandă, 
evaluat la peste 200.000 de euro, a suferit avarii grave, cel puțin în partea din față. În cele din 
urmă, Hause a ajuns la meci, însă a rămas pe banca de rezerve pe toată durata partied ; 
- Campionii olimpici Elaine Thompson-Herah (Jamaica, a câştigat trei medalii olimpice la 
Tokyo, la 100 de metri, 200 de metri şi cu ştafeta de 4x100m, în plus înregistrând şi cele mai 
bune performanţe ale sezonului pe cele două distanţe, 10:54, respectiv 21:53 ) şi Karsten 
Warholm (Norvegia, a realizat una dintre cele mai tari performanţe din istorie într-o cursă în 
care 3 sportivi au alergat mai repede decât vechiul record mondial, norvegianul oprind 
cronomentrul în finala din Japonia la un incredibil 45:94(400 metri garduri) au fost desemnaţi 
cei mai buni atleţi ai anului 2021 ; 
- LeBron James (36 de ani) a revenit pe teren în meciul dintre Los Angeles Lakers și LA 
Clippers, scor 115-119, din NBA, după o săptămână dificilă. Jucătorul  a fost testat pozitiv cu 
Covid-19 înaintea partidei cu Sacramento Kings. La finalul meciului cu LA Clippers, LeBron s-a 
arătat „furios și frustrat” de protocolul medical impus de NBA ; 
- Antrenorul echipei Al Magd, Adham El-Selhadar, a suferit un infarct la ultimul meci jucat 
de echipa sa, în urma unui gol victorios marcat în prelungiri.Primele îngrijiri au fost acordate 
chiar la marginea terenului dupa care a fost transportat la spital, însă din păcate nu s-a mai putut 
face nimic, inima cedându-i de tot într-un final ; 
- Atletul italian Fabio Pedretti, de doar 24 ani, a decedat în urma unui stop cardiac în timp ce 
alerga într-o cursă nocturnă de 27 km, din cadrul evenimentului ''Uno di Monticelli'' din nordul 
Italiei. În ziua împlinirii vârsei de 24 de ani, în timpul ultimilor km de cursă, în ciuda faptului că 
a fost antrenat şi avea toate vizitele medicale, făcute chiar şi după antrenamente, fără a lăsa nimic 
la voia întâmplării, inima lui Fabio a încetat să mai bată şi el nu mai este.Coechipierii săi şi 
organele competente au intervenit cu promptitudine, dar, din păcate, soarte îi fusese hotărâtă ; 
- Norvegianul Magnus Carlsen a câştigat titlul mondial la şah împotriva challenger-ului său 
rus Ian Nepomniaci. Neînvins după primele unsprezece runde din cele paisprezece prevăzute, 
Carlsen a cucerit astfel pentru a cincea oară titlul de campion mondial pe care îl deţine fără 
întrerupere din 2013. După cinci remize în primele meciuri, norvegianul a deblocat situaţia 
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câştigând cel mai lung meci disputat la un Campionat Mondial de şah care a durat aproape opt 
ore de luptă (136 de mutări) ; 
- Nico Ali Walsh, nepotul lui Muhammad Ali, a câştigat al treilea său meci de box la 
profesionişti, la New York, în Madison Square Garden.Ali Walsh l-a învins pe Reyes Sanchez în 
patru runde, într-un meci la categoria mijlocie fără centură în joc.  Confruntarea a avut loc în 
emblematica arenă în care Muhammad Ali l-a înfruntat pe Joe Frazier în martie 1971 pentru titlul 
mondial la categoria grea. Ali Walsh, care a trecut la profesionişti în urmă cu patru luni, a 
câştigat şi primele două meciuri, cu Jordan Weeks şi cu James Westley ; 
- Daniel Sturridge, fost fotbalist al echipelor Manchester City, Chelsea şi Liverpool, a fost 
condamnat de un tribunal din Los Angeles să plătească suma de 30.000 de dolari, pe care a 
promis-o ca recompensă persoanei care îi găseşte câinele. Animalul de companie a fost găsit de 
Foster Washington, un muzician local, cunoscut pe numele de rapper Killa Fame. Washington nu 
a primit decât un “mulţumesc”, dar niciun ban după ce i-a returnat câinele lui Sturridge, astfel că 
l-a dat în judecată pe atacant. În vârstă de 32 de ani, Sturridge evoluează acum pentru echipa 
australiană Perth Glory. Daniel Sturridge are 26 de selecţii la echipa naţională a Angliei ; 
- - Emma Răducanu va fi decorată de Regina Angliei chiar în prima zi a noului an! Sportiva 
cu tată român va primi distincția MBE (Membru al Ordinului Imperiului Britanic), ea urmând să 
devină cea mai tânără beneficiară a acestei înalte distincții a monarhiei britanice. Evenimentul va 
avea loc de Anul Nou, iar Emma vă primi distincția MBE! În cadrul ceremoniei vor mai fi 
decorate și alte personalități, inclusiv Daniel Craig. Acesta va primi medalia rară Ordinul Sfântul 
Mihail și Sfântul Gheorghe pentru interpretarea rolului agentului 007 în seria James Bond ; 
- Aranxta Sanchez Vicario (50 de ani), fost lider WTA, riscă să ajungă la închisoare! 
Procesul în care este implicată legendara tenismenă spaniolă se apropie de final.Arantxa Sanchez 
Vicario, cea care a dat numele unei arene la turneul lui Ion Țiriac de la Madrid, pe care 
miliardarul român l-a vândut celor de la IMG în acest an, riscă patru ani de închisoare.Arantxa 
este acuzată de procurorii spanioli că, împreună cu fostul soț, Josep Santacana, au ascuns mai 
multe bunuri pentru a evita plata taxelor și a unei datorii de 5,2 milioane de euro către Banca 
Luxemburgului. Arantxa Sanchez Vicario  și-a recunoscut faptele, susținând că a fost victima 
fostului soț.Campioana din Spania care a divorțat în 2018 cere ca pedeapsa să fie de 7 luni de 
închisoare cu suspendare. Retrasă din activitate în anul 2004, Arantxa Sanchez Vicario are patru 
titluri de Grand Slam în palmares, trei la Roland Garros (1989, 1994 și 1998) și unul la US Open, 
cucerit în anul 1994.De asemenea, ea a mai câștigat cinci trofee în Fed Cup şi două Hopman 
Cup, fiind medaliată cu argint şi bronz la Jocurile Olimpice (Barcelona 1992 şi Atlanta 1996) ; 
- Fabio Coentrao, fostul jucător de la Real Madrid, și-a schimbat complet viziunea după 
retragerea din fotbal. Portughezul pentru care „los blancos” plăteau 30 de milioane de euro 
clubului Benfica, în 2011, a ales să stea departe de sportul care l-a consacrat.S-a apucat de 
pescuit în orașul natal, una dintre primele sale pasiuni, pe care o practica în copilărie împreună cu 
tatăl său. Fostul fundaș și-a cumpărat trei bărci și se declară fericit în privința vieții pe care o 
duce după ce a agățat ghetele în cui. Fabio Coentrao  s-a mutat în orașul Vila do Conde, aflat pe 
malul Oceanului, și speră că va putea să-și ducă afacerea la un înalt nivel ;         
                                                                                                     ( Sursa: internet, digisport.ro   )     
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CONDIȚII DE IEȘIRE DIN ȚARĂ PENTRU CETĂȚENII ROMÂNI MINORI 
 
Minorii cetățeni români pot călători în străinătate numai însoțiți, cu acordul părinților ori al 
reprezentanților legali, în baza articolului 2 alin. 2 din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei 
circulații a cetățenilor români în străinătate. Prin reprezentant legal se înțelege persoana 
desemnata, potrivit legii, să exercite drepturile și să îndeplinească obligațiile părintești față de 
minor.Poliţiştii de frontieră permit ieşirea din ţară a unui cetăţean român minor – numai dacă este 
însoţit de o persoană fizică majoră – în următoarele cazuri: 
 
A.Este titular al unui document de călătorie individual (paşaport sau carte de identitate/carte de 
identitate electronică) și călătorește însoţit de ambii părinţi; 

 
B. Este titular al unui document de călătorie individual (paşaport sau carte de identitate/carte de 
identitate electronică) şi călătoreşte împreună cu unul dintre părinţi, numai dacă părintele 
însoţitor prezintă o declaraţie a celuilalt părinte, din care rezultă acordul acestuia cu privire la 
efectuarea de călătorii în străinătate, pentru o perioadă care să nu depăşească 3 ani de la data 
întocmirii acesteia, sau după caz face dovada decesului celuilalt părinte ; 
 
Documente doveditoare ale decesului sunt: 
- certificat de deces valabil şi cu putere doveditoare pe teritoriul României, în condiţiile legii; 
- hotărâre judecătorească de declarare a morţii, rămasă definitivă, dacă nu a existat timpul 

necesar pentru eliberarea certificatului de deces; 
- comunicare oficială primită prin intermediul misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare 

ale României în străinătate, dacă nu a existat timpul necesar pentru eliberarea unor certificate 
de stare civilă. 

Nu este necesară declaraţia părintelui decăzut din drepturile părinteşti sau declarat dispărut, în 
condiţiile legii, dacă însoţitorul face dovada în acest sens, cu excepţia cazului în care ambii 
părinţi se află în aceasta situaţie, când este obligatorie declaraţia reprezentantului legal al 
minorului. 
C. Este titular al unui document de călătorie individual (paşaport sau carte de identitate/carte de 
identitate electronică) şi călătoreşte împreună cu unul dintre părinţi, dacă părintele însoţitor face 
dovada faptului ca minorul i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi 
irevocabilă. 
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D. Este titular al unui document de călătorie individual (paşaport sau carte de identitate/carte de 
identitate electronică) şi călătoreşte însoţit de o alta persoană fizică majoră, numai dacă persoana 
însoţitoare prezintă certificatul de cazier judiciar şi o declarație a ambilor părinţi sau a părintelui 
căruia minorul i-a fost încredinţat (prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă), 
a părintelui supravieţuitor ori a reprezentantului său legal, pentru o perioadă care să nu 
depăşească 3 ani de la data întocmirii acesteia, care cuprinde: 
- acordul acestora cu privire la efectuarea de călătorii în străinătate; 
- datele de identitate ale însoţitorului respective 
Declarația şi certificatul de cazier judiciar, precum şi oricare dintre documentele care au 
contribuit la aprecierea îndeplinirii condiţiilor exercitării dreptului la libera circulaţie se prezintă 
Poliţiei de Frontieră din punctul de trecere a frontierei prin care se efectuează ieşirea din 
ţară.Declarația celuilalt părinte, declarația ambilor părinți sau, după caz, a părintelui căruia i-a 
fost încredințat minorul, a părintelui care exercită singur autoritatea părintească, a părintelui 
supraviețuitor sau a reprezentantului sau legal, privind acordul acestora cu privire la efectuarea 
de călătorii în străinătate la ieșirea din România, nu este necesară atunci când minorul, cetățean 
român cu domiciliul sau reședința în țara de destinație se deplasează însoțit, în această țară.  

În situaţia în care poliţiştii de frontieră constată că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de 
Legea 248/2005 pentru ca minorul să iasă din România, vor întrerupe călătoria acestuia.  

Dacă minorul nu este însoţit de cel puţin unul dintre părinţi şi nu sunt îndeplinite condiţiile 
menţionate mai sus, se informează aceştia, punându-le în vedere să îl preia de îndată ce este 
posibil. În cazul în care nu este posibilă informarea părinţilor, poliţiştii de frontieră anunţă 
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului, care iniţiază procedura aplicabila 
minorilor neînsoţiţi, potrivit legii. 

În cazul în care minorul se deplasează în străinătate pentru studii sau concursuri oficiale, sunt 
necesare și suficiente documentele emise de instituția organizatoare, din care să rezulte perioada 
și statul/statele în care se vor desfășura studiile sau concursurile oficiale, însoțite, după caz, de 
traduceri legalizate, fără a mai fi necesară avizarea documentelor în cauză de către o autoritate 
administrativă în domeniu. 

Dovada domiciliului minorului în țara de destinație se face cu documentele prevăzute la art. 
29 alin. (1) din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 94/2006, cu alt document de 
călătorie al minorului sau cu documentul de identitate al minorului, în care este menționat 
domiciliul, iar dovada reședinței minorului se face cu documente emise de autoritățile statului de 
reședință, care atestă că minorul are stabilită reședința în acel stat. 

În cazul în care destinația călătoriei nu poate fi dovedită prin bilete de călătorie emise de 
companii transportatoare pentru întregul parcurs al călătoriei, însoțitorul minorului completează 
olograf o declarație pe proprie răspundere în fața organelor poliției de frontieră, din care să 
rezulte că țara de destinație a călătoriei este cea de reședință/domiciliu a/al minorului. 

Documentele eliberate de autorități oficiale din statele cu care România a încheiat tratate de 
asistență juridică care prevăd scutirea de astfel de formalități sunt exceptate de la procedura de 
supralegalizare sau aplicare a apostilei de la Haga. 
                                                                                (  Sursa  : https://www.politiadefrontiera.ro/)      
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                   16 decembrie 1910 - Primul zbor din lume cu un avion cu reacţie      
                 

   La 16 decembrie 1910, a avut loc, în localitatea Issy-les-Moulineaux, de lângă Paris, primul 
zbor experimental din lume al unui avion cu reacţie, inventat şi pilotat de Henri Coandă. 
Avionul cu reacţie “Coandă 1910”, era un biplan care se distingea printr-o perfectă linie 
aerodinamică şi o serie de elemente originale dintre care: sistemul de propulsie asigurat de un 
motor aeroreactiv fără elice, dispus în partea din faţă a avionului, structura rezistentă a aripilor, 
folosirea învelişului de placaj lustruit şi lăcuit, instalarea pentru prima oară a rezervoarelor de 
combustibil şi lubrifiant în interiorul aripii groase, lungirea planului superior faţă de cel inferior, 
cu decalarea lor, pentru a reduce interacţiunea aerodinamică a acestora. Aparatul era lung de 12,5 
metri, cu anvergura aripilor de 10,3 metri, iar în zbor avea o greutate de 420 kg. Avionul a fost  
construit inventatorul român când avea 24 de ani După închiderea Salonului de Aeronautică, la 
16 decembrie 1910, avionul “Coandă 1910” a fost transportat la aerodromul Issy les Moulineaux, 
în scopul stabilirii caracteristicilor motorului şi a efectuării unor probe de rulaj. Cu această ocazie 
a fost efectuat şi primul zbor aeroreactiv din lume, pe câmpul de zbor de la Issy-les-Moulineaux, 
avându-l ca pilot pe însuşi Henri Coandă. 
În timpul unei încercări de zbor din decembrie 1910, aparatul pilotat de Henri Coandă a scăpat de 
sub control din cauza lipsei lui de experienţă, s-a lovit de un zid de la marginea terenului de 
decolare şi a luat foc. În timpul zborului de testare, Coandă a putut observa alinierea apropiată de 
alipire a jeturilor de gaze arse față de fuzelaj, ceea ce a dus la distrugerea avionului, prin 
incendiere. Acest fenomen a fost denumit, ulterior, efectul Coandă.Avionul „Coandă 1910“ a fost 
cunoscut şi în ţară chiar din momentul expunerii sale la Paris. „Adevărul“ publica astfel, la 6 
noiembrie 1910, observaţiile lui Traian Vuia:„O menţiune aparte se cuvine biplanului d-lui 
Coandă, inginer aeronaut, mecanic, frigorist, electrician, licenţiat în ştiinţele mecanice, fizice, 
metalurgice şi constructive din Paris şi Liège, cum ne vesteşte broşurica-reclamă împărţită de d-
sa. Aparatul e original, întrucât elicea e suprimată şi înlocuită cu o turbină, a cărei tracţiune, 
spune broşura, e de 220k. pentru 50 CP. Fără îndoială că cea mai mare forţă ce s-a obţinut 
vreodată de la o turbină, dacă într-adevăr calculul a fost exact făcut. Forma biplanului e originală. 
Lumea se îngrămădeşte deasă în juru-i“.           
 

 
 

16 decembrie 1910 – La Issy-les-Moulineaux, lângă Paris, a avut loc primul zbor experimental din lume al 
unui avion cu reacție, inventat și pilotat de Henri Coandă. 
                                                                                                                                               ( www.google.com )    
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Călcâiului de la Aiud     12 
         În 1973, un obiect ciudat a fost scos la lumina de catre niste muncitori constructori care 
lucrau undeva prin zona centrala a Romaniei. Descoperirea a fost facuta la o adancime de 
aproximativ 10 m., in sedimentele raului Mures, la 2 km. est de Aiud si la aproximativ 50 km. 
sud de Cluj Napoca, fosta capitala a Transilvaniei (nota: multumim pentru precizari, se pare ca 
artefactul a fost destul de „uimitor” ca sa starneasca curiozitatea).  
Artefactul a fost descoperit impreuna cu cateva oase foarte vechi (inclusiv un maxilar) ale unui 
mastodon, intr-o groap de nisip, sub un strat gros de aproximativ 10.50 m. Experţii chemaţi 
atunci la faţa locului au afirmat că două dintre corpuri erau fosile de oseminte provenite de la 
mastodonţi vechi de aproximativ 1.000.000 de ani, în timp ce al treilea părea a fi arma pe care 
oamenii primitivi ar fi folosit-o pentru a ucide animalele. 
 După analizele de laborator de la Institutul de Fizică Atomică din Măgurele, cercetătorii au 
afirmat că aliajul era obiectul supus expertizei era compus dintr-un aliaj de aluminiu, cu 
„ingrediente” din alte metale rare. Era un aliaj complex, format din 12 elemente diverse, dozate 
în diferite procente. Elementul principal – marea surpriză! – era aluminiul (89%)! Restul 
elementelor componente au fost găsite ca fiind următoarele (în ordinea mărimii procentelor 
determinate): cupru (6,2%), siliciu (2,84%), zinc (1,81%), plumb (0,41%), staniu (0,33%), 
zircorniu (0,2%), cadmiu (0,11%), nichel (0,0024%), cobalt (0,0023%), bismut (0,0003%), argint 
(0,0002%), galiu (urme).  
Aceleaşi specificaţii au fost descoperite de către inginerii din Baia Mare şi de experţii de la 
,,Alro” Slatina.  
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Învelit într-un strat gros de 10 cm de pietriş solidificat, obiectul a fost datat iniţial ca fiind de 
acum 100.000 de ani. Oficial, aluminiul a fost obţinut în laborator în 1825 de către fizicianul şi 
chimistul Hens Christian Orsted, iar producerea sa pe cale industrială la scară largă a început în 
1883. Un alt factor ce adânceşte misterul aliajului este stratul de oxid de aluminiu depus pe 
suprafaţa acestuia. O bucată din ,,călcâiul de la Aiud” a fost trimisă, peste ani, la Lausanne, în 
Elveţia, pentru a fi datată cu carbon 14.  Cercetătorii de la Laussane au afirmat că obiectul ar 
avea o vechime de 250.000 de ani.Obiectul are un aspect mai mult decât interesant: este ca un 
„trepied” sau ca un picior al unui tren de aterizare. Talpa „piciorului” nu este plană, având la 1/3 
de la partea anterioară o deviație de 15 grade. În partea posterioară se află două „brațe”, în formă 
de triunghi amplasat la 45 de grade față de planul obiectului. La capătul posterior se află un 
orificiu mai mic, iar pe orizontală, un orificiu mai mare. 
Întregul obiect este acoperit de un strat de oxid gros, de culoare alb-gălbui cu tente de verde, iar 
pe partea superioară se poate observa, în mod vizibil, acțiunea unor agenți mecanici, părțile 
superioare din regiunea perforației mari fiind vizibil supuse eroziunii mecanice, fie prin lovire, 
fie prin corodare mecanică, precum frecare cu un obiect mai dur . 
Dimensiunile acestui obiect sun următoarele: 
– lungimea totală: 205 mm; 
– lățimea: 125 mm; 
– înălțimea: 68 mm; 
– lungimea brațului posterior: 35 mm; 
– diametrul găurii mici, posterioare: 18 mm; 
– diametrul găurii mari, perpendiculare pe axă: 47 mm; 
– adâncimea găurii mari: 35 mm; 
– greutatea: 2,3 kg. 
Oasele fosile găsite alături de obiect se pare că aparțin unei specii de riconer păros, animal care a 
trăit în arealul geografic al țării noastre în perioada pleistocenului (într-o perioadă cuprinsă între 
10.000 și 80.000 de ani în urmă), în perioada denumită Wurm. Această perioadă a fost 
contemporană cu habitatul omului de Neanderthal. 
Această posibilă datare este extrem de importantă, pentru că putem afirma că obiectul de 
aluminiu provine dintr-un strat geologic aferent unei perioade în care strămoșii omului nu numai 
că nu cunoșteau aluminiul, dar se situa în cea dintâi perioadă a paleoliticului! 
Unii cercetători consideră că ovalitatea aliajului şi golul cilindric din partea din spate ar putea 
dovedi că obiectul face parte dintr-o navă spaţială extraterestră. Misterul obiectului este conferit 
de faptul că este un aliaj de provenienţă manufacturală, şi nu naturală, proces inexistent pe 
Pământ acum 250.000 de ani.  
Directorul executiv al ASFAN, George Cohan a mai spus că: ,,Există mai multe ipoteze privind 
sursa de provenienţă a obiectului, nu se poate confirma sau infirma posibilitatea sursei de 
provenienţă extratere 
                                                                                                     ( www.google.com,descopera.ro)    
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- Isaak Bacharach (2 decembrie 1854 – 22 septembrie 1942) a fost un profesor german de 
matematică la Erlangen care a demonstrat teorema Cayley-Bacharach privind intersecțiile 
curbelor cubice. A fost ucis în lagărul de concentrare Theresienstadt în timpul Holocaustului ;  
- Felix Bernstein (24 februarie 1878 la Halle, Germania – 3 decembrie 1956 la Zürich, 
Elveția), a fost un matematician evreu german cunoscut pentru că a demonstrat în 1896 teorema 
Schröder–Bernstein, un rezultat central în teoria mulțimilor ;  
- -  Elyakim (Gustav) Badian (n. 12 decembrie 1925, România - d. 13 februarie 2000) a fost 
un politician israelian de centru, originar din România, care a deținut funcția de deputat în 
Knesset-ul (Parlamentul) statului Israel ; 
- Nuta Kotlyarenko (ucraineană: Нута Котляренко; 15 decembrie 1902 – 9 mai 1984), 
cunoscută profesional sub numele de Nudie Cohn, a fost un croitor american care a proiectat 
costume decorative acoperite cu strasuri, cunoscute popular sub numele de „costume Nudie”; 
- Julius Popper (n. 15 decembrie 1857, București - d. 5 iunie 1893, Buenos Aires) a fost un 
inginer, cartograf și explorator român de etnie evreiască. Pentru activitățile sale de exploatări 
aurifere, cartografiere, colonizare și organizare civică a Țării de Foc, determinante pentru 
definitivarea situației geo-politice până în prezent, a fost supranumit „Conchistadorul român al 
Patagoniei” ;  
- Randolph Lewis Braham (născut Adolf Ábrahám, n. 20 decembrie 1922,București, 
România – d. 25 noiembrie 2018) a fost un istoric american de origine română, născut într-o 
familie de evrei din Transilvania. A fost profesor emerit la City University din New York și este 
cunoscut pentru cercetările sale în domeniul politicii comparative și al istoriei Holocaustului în 
Ungaria și România ; 
- Alexandru S. Sanielevici (n. 25 mai 1899, București - d. 21 decembrie 1969, București) a 
fost un fizician român de origine evreiască, membru corespondent al Academiei Române (1955). 
Alexandru S. Sanielevici a efectuat cercetări în domeniul radioactivității și al fizicii nucleare. Ca 
profesor la Universitatea din București, a organizat primul laborator de lucrări practice de 
radioactivitate în România ;  
- Szymon Askenazy (24 decembrie 1865, Zawichost – 22 iunie 1935, Varșovia) a fost un 
istoric, educator, om de stat și diplomat evreu-polonez, fondator al școlii Askenazy. A fost 
primul reprezentant polonez la Liga Națiunilor. Activitatea sa de istoric a fost influentă în 
definirea creației și istoriei națiunii poloneze ; 
- Imre Tóth (n. Imre Roth, 26 decembrie 1921, Satu Mare, d. 11 mai 2010, Paris, Franța) a 
fost un filosof, istoric al matematicii și filolog judeo-maghiar născut în România. Filosoful 
german Vittorio Hösle l-a numit „unul dintre cei mai importanți istorici ai matematicii ai 
secolului al XX-lea” ; 
-Alma Stephanie Wittlin, Alma S. Wittlin, (23 martie 1899 Lemberg – 31 decembrie 1992 
Palo Alto) a fost o scriitoare austriacă. Numele ei de familie apare și ca Wittlin-Frischauer ;  
                                                                                                   
                                                                                                  ( Wald Dorel- Odobesti,Vrancea) 
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     O blondă supraponderală, la nutriționist. 
 – Am să vă propun următoarea dietă: două zile mâncați normal, a treia o săriți. Ne vedem peste 
două săptămâni. Vine blonda după două săptămâni schimbată radical, mult mai slabă decât se 
aşteptase nutriționistul:  
– Uaaaaau, să nu vă recunosc, văd că dieta noastră dă roade! Mi-ați respectat in-strucțiunile?  
– Cu strictețe! Deși după a treia zi, am zis că pic din picioare și mor!  
– De foame?  
– Nu, de la sărit! 
 

  M-a sunat un criminal si mi-a zis: 
- Am rapit-o pe sotia dumneavoastra, iar acum o tinem ostateca.  
50 000 de euro, sau n-o s-o mai vedeti niciodata!  
- Bine, accept, i-am raspuns. Cand pot veni sa-mi dati banii? 
 

   Doi pescari pasionaţi pleacă în weekend la pescuit. Cumpără unelte, accesorii, provizii, 
ajung la baltă, dau la undiţă şi se pun pe aşteptat..Vineri seară nu prind nimic, sâmbătă seara.. iar 
nimic, duminică seara prind, în sfârşit, un peşte mic şi amărât. În drum spre casă, unul din ei 
spune:  
– Tu-ţi dai seama că amărâtul ăsta de peşte ne-a costat aproape 1.000 de lei? La care celălalt:  
– Ohooo, bine că n-am prins mai mulţi!  
 

   Un apel telefonic în cabinetul unui medic veterinar: 
- Domnule doctor, în câteva momente trebuie să ajungă la dumneavoastră soacra mea cu o 
căţeluşă foarte bătrână. Vă rog să-i faceţi o injecţie cu o otravă puternică, să nu se chinuie! 
 - Nici o problemă! Dar cu căţeluşa ce să fac? Ştie să se întoarcă singură acasă? 
 

   Un tip se duce la magazin sa cumpere o parasuta. 
- Buna ziua, as dori o parasuta. 
- Bine, iata, cea mai buna pentru dumneavoastra 
- Si cum o deschid cand sunt in zbor? 
- Trageti de tragaciul verde. 
- Si daca nu se deschide? 
- Trageti de cel rosu. 
- Si daca nici dupa asta nu se deschide? 
- O aduceti inapoi si v-o schimbam cu alta. 
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    - De ce eşti, dragă, supărat? 
  - A sunat adineauri actualul soţ al fostei mele soţii şi mi-a făcut un scandal monstru, pentru că 
timp de zece ani, cât a durat căsnicia noastră, nu am învăţat-o să gătească nici măcar o supă. 
 

   Unuia i-a murit soacra şi i-a scris următorul epitaf: 
"Doamne, primeşte-o cu aceeaşi bucurie cu care ţi-o  trimit eu!" 
 

   Băietelul unui inginer ridică nasul din cartea pe care o citea si il intreabă: 
- Tata, ce-i aia pompă ? 
Inginerul ia imediat o foaie de hartie si incepe să-i explice: 
- E un cilindru cu un piston inăuntru, care are o valvă prin care fluidul trece intr-un singur sens 
etc... Si-I spune principiile presiunii, notiunea de vacuum si toate celelalte, pentru ca intr-un final 
să-l intrebe: 
- Dar de unde ai aflat tu de pompa ? 
- Păi uite aici, in cartea de istorie, scrie ca Cezar a intrat cu mare pompă in Roma.  
 

   Un şef ajunge la birou dimineaţa cu fermoarul de la pantaloni desfăcut. Secretara, 
neştiind cum să-l pună în temă direct, îl abordează:  
-Şefule, azi dimineaţă, când ai plecat de acasă, ai închis uşa de la garaj? 
Fraza nu a avut darul să-l lumineze aşa că tipul a intrat în birou un pic nedumerit. Se aşează la 
birou, începe treaba şi-şi vede prohabul desfăcut.În momentul respectiv are o revelaţie referitor la 
spusele secretarei aşa că se gândeşte să o necăjească un pic. O cheamă în birou să-i aducă o cafea 
şi o întreabă: 
 - Când ai văzut uşa de la garaj deschisă mi-ai văzut şi Jaguarul?  
Secretara, zâmbind un moment răspunde:  
- Nu, şefule. Tot ce  am văzut era un Mini cu două cauciucuri desumflate.   
 

   Într-un mic orășel sicilian, un negustor a deschis un magazin de trompete și pistoale. 
 – Ei, vecine, cum îți merg treburile? 
 – Bine, nu pot să mă plâng. Sunt cât se poate de mulțumit. Dacă vine unul azi și cumpără o 
trompetă, mâine vine vecinul lui și cumpără un pistol…  
 

    – Tată, uite că am făcut 18 ani și mi-am luat permisul de conducere, pot veni și eu acasă 
chiar și la trei dimineața. 
– Da, dar mașina trebuie să fie în garaj la 10, ea e minoră, nu are decât 14 ani… 
 

 O blondă ia cina împreună cu soţul ei: 
- Auzi, iubitule, mi-a spus azi un coleg de serviciu un banc cu blonde. Am râs de era să cad  jos 
din pat! 
 

  După trecerea doliului, un văduv se recăsătoreşte cu sora soţiei sale decedate. 
- Chiar o iubeşti sau de ce te-ai însurat cu ea? îl întreabă un prieten. 
- Păi la vârsta mea, nu puteam să mă obişnuiesc cu o soacră nouă. 
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Lipotimia ( II ) 

   
                                                             Tratament lipotimie 
  
Tratamentul in lipotimie se bazeaza pe evitarea factorilor declansatori si adoptarea unor masuri 
care sa intrerupa sau sa previna mecanismul patofiziologic al reflexului vagal. Este importanta 
excluderea acestor factori trigger cunoscuti a determina lipotimie individului respectiv. Totusi, o 
noua descoperire in psihologie arata ca pacientii prezinta reducerea semnificativa a starilor 
lipotimice prin participarea la terapia de expunere in cadrul unor exercitii speciale alaturi de 
psiholog, daca declansatorul este mental sau emotional, de exemplu la vederea singelui. Totusi, 
daca acest declansator este un medicament specific, evitarea este unicul tratament. 
Deoarece lipotimia determina o scadere a presiunii singelui, relaxarea intregului corp ca mod de 
evitare nu este recomandata. Pacientul se poate misca sau isi poate incrucisa picioarele si 
contracta muschii pentru a mentine o presiune a singelui la valori normale, inainte de o injectie. 
Inainte de evenimentele cunoscute a declansa lipotimia, pacientul poate creste consumul de sare 
sau fluide pentru a creste volumul singelui. Sportul si bauturile energetice pot fi in mod particular 
de ajutor. Oprirea administrarii medicamentelor cunoscute a scadea presiunea singelui poate fi 
utila, dar oprirea medicatiei antihipertensive poate fi si periculoasa la unii pacienti. Administrarea 
de antihipertensive poate agrava lipotimia, hipertensiunea putind reprezenta modul corpului de a 
compensa scaderea presiunii singelui. 
Pacientii trebuie sfatuiti cum sa raspunda in cazul viitoarelor episoade lipotimice, mai ales daca 
experimenteaza semne prodromale de avertizare: trebuie sa se intinda si sa-si ridice picioarele sau 
cel putin sa-si coboare capul fata de linia corpului si a cordului pentru a creste fluxul sangvin la 
creier. Daca individul si-a pierdut cunostinta, acesta trebuie intins pe pat cu capul intr-o parte 
pentru a nu-si bloca caile respiratorii cu saliva sau baza limbii. Hainele strinse pe corp trebuie 
inlaturate. Daca se cunoaste factorul declansator, acesta trebuie exclus pe cit posibil (de exemplu 
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cauza durerii). Purtarea unor ciorapi de compresie poate ajuta. Exista unele exercitii de 
antrenament ortostatic ca s-au dovedit a ameliora simptomele persoanelor cu lipotimie vasovagala 
recurenta. O tehnica denumita „tensiunea aplicata”, care implica invatarea incordarii musculaturii 
spatelui, bratelor si a picioarelor este eficienta pentru lipotimie. 
Primul ajutor în caz de leșin   
Dacă o persoană din apropierea ta leșină, ce poți face pentru a-i oferi primul ajutor? 
Ridică-i picioarele deasupra nivelului inimii pentru a conduce fluxul de sânge spre creier sau 
roag-o să stea așezată, cu capul între genunchi. Gulerele strânse și curelele trebuie desfăcute. 
Persoana trebuie să stea întinsă sau așezată 10-15 minute, pe cât posibil într-un loc răcoros și 
liniștit. De asemenea, câteva guri de apă rece pot fi de folos pentru a-și reveni. Dacă o persoană 
nu mai reacționează sau nu mai vorbește clar, sună imediat la 112. 
Ajutor medical în caz de leșin 
Tratamentul pentru lipotimie va depinde de diagnosticul pus de medic. Dacă nu există afecțiuni 
medicale subiacente care să fi provocat leșinul, în general nu este nevoie de tratament medical, iar 
perspectivele pe termen lung sunt bune. 
Dacă episodul de lipotimie a fost provocat de o problemă de sănătate existentă, opțiunile de 
tratament pot să includă: 
•    Recomandarea anumitor medicamente în funcție de afecțiunea subiacentă sau modificarea 
dozelor pentru medicamentele pe care persoana deja le lua 
•    Purtarea unor ciorapi compresivi pentru a îmbunătăți circulația sângelui 
•    Implantarea unui stimulator cardiac pentru a menține ritmul cardiac regulat 
•    Modificarea stilului alimentar (mese mai mici și mai dese, mai multă apă și mai puțină cafea, 
evitarea alcoolului). 
Prevenire lipotimie 
Lipotimia poate fi prevenită astfel: 
- Nu sări peste mese și hidratează-te corespunzător. În funcție de stilul tău de viață și de 
recomandările medicului, în caz de eventuale afecțiuni cu care te confrunți, ia trei mese mai mari 
pe zi sau trei mese mai mici și două gustări. Bea aproximativ 2 litri de apă pe zi - mai mult dacă 
faci efort fizic intens sau dacă lucrezi într-un mediu cu temperaturi crescute. 
- Dacă trebuie să stai mult timp în picioare și în căldură, e bine să te lași pe vine sau să te așezi 
din când în când și să bei înghițituri mici de apă. 
- Dacă simți că amețești pe stradă sau într-un mijloc de transport, lasă-te pe vine sau stai în șezut 
cu capul între genunchi, respiră adânc și rar și bea puțină apă. 
Riscul de lipotimie și modul în care starea te afectează depinde de mai mulți factori, inclusiv 
cauza lipotimiei, vârsta, sexul și alte probleme medicale pe care le ai.     
  Utilizare produselor naturiste in tratamentul lipotimiei (lesinului): 

– Strong Bones Calciu / Magneziu(1-1-1  Strong Bones Plus , Vital A/B/AB/0, ). 
– Nopalin (1-2-1). 
– Protect 4 Life (1-1-0 ). 
– Mega Protect 4 Life (1-1-0).                                                                ( https://doc.ro/sanatate  )           
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Sfaturi si trucuri de curatat cănile pătate 
 

       Nu există persoană care să nu se fi confruntat cu problema cănilor pătate de cafea sau ceai 
negru. Mai ales dacă petele sunt mai vechi, acestea rămân impregnate și nici detergentul nu le 
mai curăță. Iată câteva metode extrem de eficiente. 
-Oțetul și berea curăță porțelanul 
De obicei, petele de cafea persistă dacă sunt depuneri de piatră pe fundul cănilor sau dacă sunt 
fisuri fine în porțelan. Trebuie să folosești două soluții acide, care pot curăța ceramica sau 
porțelanul în profunzime.Oțetul este cea mai la îndemână, dar nici berea nu este de lepădat. 
Umple ceșcuțele pătate de cafea fie cu oțet din vin, fie cu o bere tare și așteaptă aproximativ 2 – 
3 ore. Acidul va acționa și va dizolva piatra de pe căni, îndepărtând petele de cafea sau de ceai. 
-Bicarbonatul de sodiu curăță petele de cafea 
Dacă petele maronii nu sunt foarte vechi, dar nici nu se curăță doar cu detergent, lustruiește bine 
cănile cu bicarbonat de sodiu. Acesta dizolvă depunerile maronii și lasă porțelanul sau ceramica 
la fel de albe și strălucitoare cum au fost la început. 
-Cum cureți cănile pătate cu ajutorul dezinfectantului 
Dezinfectantul pe bază de hipoclorit de sodiu este și el foarte eficient pentru îndepărtarea petelor 
de pe căni. În comerț, se găsește sub denumirea de apă de Javel. Nu este însă o soluție la fel de 
rapidă precum cele despre care ți-am vorbit până acum. Și asta pentru că acesta trebuie lăsat să 
acționeze peste noapte.Așadar, toarnă un pahar de apă de Javel în 2 litri de apă și pune cănile 
pătate la înmuiat până a doua zi. Petele vor dispărea fără să fii nevoită să freci iar cănile vor arăta 
ca noi. 
-Pulberea de piatră ponce curăță rapid petele de pe căni 
Cu siguranță, toate avem acasă o piatră ponce și știm exact la ce și cum s-o folosim. Ceea ce 
puține dintre noi știu este faptul că aceasta are și o altă utilitate, aceea de eliminare a petelor de 
pe diverse suprafețe. Mai cu seamă pulberea de piatră ponce elimină eficient petele de ceai sau 
cafea de pe căni. 
Tot ce trebuie să faci este să presari pulbere de piatră ponce peste pete, apoi câțiva stropi de ulei. 
Lași să acționeze 5-10 minute, după care speli cana în mod obișnuit, cu detergent de vase. 
-Poate pare greu de crezut, dar și gălbenușul de ou are efecte pentru curățarea petelor.  
Bate bine un gălbenuș, apoi înmoaie-l  într-un tifon și pune-l pe cănile pătate de cafea sau de 
ceai. Lasă-l să acționeze timp de câteva minute, apoi clătește. 
-O altă soluție bună este sarea, care curăță foarte bine.   
 Poti curata petele de cafea cu doar doua ingrediente naturale.Mai intai, spala cana cu putina apa 
calduta. Apoi, ia o lamaie din frigider, preseaz-o putin cu palma pe blatul din bucatarie (pentru a 
o face mai zemoasa) si tai-o in doua. Du-te la raftul cu sarea grunjoasa pe care o pui de obicei in 
mancare si presara sare din plin pe una dintre jumatatile de lamaie.Cu ajutorul lamaii pe care ai 
pus sare, freaca zonele patate de pe cana cu grija pana cand acestea incep sa dispara. Clateste cu 
apa din abundenta si repeta procedeul daca mai este nevoie.   

 

                                                                      ( Selectie : / Rond Harieta /Internet, lifestyle/food ) 
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Ipeca (Cephaelis ipecacuanha) 
Este cunoscuta dintotdeauna datorita proprietatiilor expectorante si beneficiile pe care le aduce 
intregului organism.Cunoscuta si sub denumirile stiintifice de Cephaelis ipecacuanha sau 
Psychotria ipecacuanha, este o planta originara din America de Sud tropicala, ce face parte din 
familia Rubiaceea. Aceasta nu poate fi intalnita decat in zonele temperate din Brazilia si sudul 
Asiei, neputand fi aclimatizata in restul zonelor.  
Compozitie chimica : radacina de ipeca contine 2% alcaloizi din care 56-60 % emetina, 40 % 
cefelina, 2% psihotropina precum si cantitati mai mici de emetamina si o-
mertilpsichotrina.Dependent de zona geografica raportul intre emetina si cefelina poate fi 
inversat.In afara de alcaloizi mai contine acid ipecacuanic, un acid glicodizic, ipecacuanina, un 
glicozid scindabil in glucoza si un aglicon fenolic si ipecozidul un glicozid azotat ortodifenolic. 
In radacina de ipeca se mai afla acid citric, malic, ascorbic, o saponina (2,5%), cantitati mai mari 
de amidon si un complex glucoproteic cu caracter de alergena.Emetina principalul alcaloid fiind 
metilcefelina, cefelina fiind un produs de reducere a psicotrinei, emetina este emetina 
dehidrogenata. 
-Fluidifica secretiile mucoaselor arborelui bronsic si au efecte expectorante 
deosebite.Preparatele naturiste cu radacini de ipeca sunt extrem de eficiente in tratarea 
afectiunilor respiratorii. Ajuta la eliminarea mucozitatilor bronhice si pulmonare si favorizeaza 
curatarea cailor respiratorii. 
-Trateaza afectiunile digestive.Preparatele naturiste cu Ipeca sunt eficiente in calmarea 
afectiunilor stomacale. Imbunatatesc secretia sucurilor digestive si favorizeaza producerea 
sucurilor gastrice. 
-Radacinile de Ipeca sunt eficiente in tratarea alcoolismului. Preparatele naturiste ajuta la 
echilibrarea organismului in dereglarile produse de aceasta boala. Dozele recomandate de Ipeca 
au efect atat la nivel fizic cat si psihic. 
-Ajuta la vindecarea parazitozelor.Elementele chimice complexe din radacinile de plantet ucid 
viermii intestinali in special pe cei din clasa cestodelor. Preparatele naturiste sunt eficiente si in 
tratarea abcesului pulmonar determinat de chisturile de cestode 
Tratamentele cu aceasta planta impotriva parazitozelor trebuie combinate cu alte plante 
medicinale cu efect laxativ (sena, crusin) care favorizeaza eliminarea viermilor morti din 
organism.Preparatele naturiste sunt eficiente si in tratarea abcesului pulmonar determinat de 
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chisturile de cestode.Trata-mentele cu aceasta planta impotriva parazitozelor trebuie combinate cu 
alte plante medicinale cu efect 
 laxativ (sena, crusin) care favorizeaza eliminarea viermilor morti din organism. 
-Efect vomitiv in cazuri de intoxicatie.Radacinile de ipeca au efect vomitiv si sunt indicate in 
cazurile de intoxicatie.Pentru a beneficia de acest efect este necesar ca preparatul sa fie extrem de 
concentrat.Planta se poate utiliza in terapiile naturiste sub forma de tinctura, decoct, infuzie, 
sirop. 
Ceai de ipeca  Planta este foarte puternica, astfel incat se folosesc cantitati foarte mici (0,01-0,25 
g).Se toarna o cana de apa fierbinte peste planta uscata (cat un bob de mazare) si se lasa la infuzat 
5 min.Se bea de trei ori pe zi.Daca se foloseste ca vomitiv, se pun 1-2 g de planta (1/4-1/2 dintr-o 
lingurita). 
Tinctura de ipeca   Tincturile se prepara in mod normal de persoane avizate sau in laboratoare 
specializate, si se administreaza in concordanta cu greutatea corporala si afectiunile 
suferite.Pentru prepararea tincturii in casa, se utilizeaza 20 de grame de pudra din radacina de 
ipeca si 100 ml acool concentrat 70 %.deoarece tinctura are in compozitie alcool, aceasta se poate 
consuma numai de adulti, in dozaj de 5-10 picaturi de maxim 3 ori pe zi. 
Decoct de ipeca   Pentru a prepara decoctul se foloseste o lingurita de planta maruntita ce se 
adauga peste 250 ml de apa.Amestecul se va fierbe 5 minute, la foc mic. Inainte de folosire se va 
strecura pentru a consuma lichidul curat.Planta se poate folosi si in doza concentrata pentru a 
omora parazitii ce determina chisturile hidatice, insa find o substanta toxica, nu se poate 
administra in cantitati  mari. 
Siropul de ipeca   Siropul, este un preparat ce poate fi achizitionat din magazinele de 
specialitate.Doza pentru inducerea starii de voma in situatiile de intoxicare este de 15 ml sirop de 
ipeca alaturi de 2 pahare cu apa, doza ce se poate repeta la 20 de minute.Acest remediu se poate 
folosi numai in caz de urgenta.In astfel de situatii se impune avizul medicului specialist care este 
in masura sa stabileasca dozele tratamentului corespunzator. 
Contraindicatii 
-Folosirea plantei este contraindicata cardiaticilor, batranilor, femeilor insarcinate, alcoolicilor, 
persoanelor suferinde de ulcer, infectii ale tractului digestiv, boala Crohn, precum si persoanelor 
diagnosticate cu tuberculoza cavitara. 
-Datorita substantelor toxice pe care le contine, contactul plantei cu mucoasele poate fi iritant. 
-Aceasta planta poate fi prescrisa in siguranta pentru copii doar pentru inducerea starii de voma, 
daca acesti sufera de intoxicatii cu substante corozive, stricnina sau petrol. 
-De asemenea, nu se consuma ipeca in cazul in care persoana a inghitit un obiect dur, mic sau 
ascutit si in cazul diatezei hemoragice. 
-De altfel, aceasta planta nu trebuie aplicata direct pe piele sau inhalata, pentru ca produce 
dificultati respiratorii si iritatii cutanate. Intoxicatiile cu ipeca se manifesta prin convulsii, sange 
in urina, soc, leziuni ale esofagului coma si in ultima instanta, deces. 
-Folosirea acestei plante pe termen scurt pe cale orala nu prezinta riscuri majore pentru organism, 
iar efectele secundare ce se pot resimti in cazul supradozajului sunt varsaturile, greata, starea de 
ameteala, iritatii stomacale, cresterea tensiunii, dificultati respiratorii si cresterea ritmului cardiac. 
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Retete cu telina 

  Supa –crema de telina   
INGREDIENTE :  1 telina mare,1 ceapa medie,1 cartof mediu,1 radacina patrunjel,1 morcov 
1 lingurita vegeta naturala,2,5 l apa plata,sare, piper,1 lingura ulei de masline  
MOD DE PREPARARE :  Se spala legumele si se curata de coaja (cu exceptia telinei).Se taie 
cuburi si se aseaza intr-o oala. Se adauga apa si se lasa la fiert, pana cand se inmoaie bine.Se ia 
oala de pe foc si se lasa la racorit 10 minute. Se scoate morcovul, ca sa nu coloreze supa (daca 
doriti, nu e nevoie sa eliminati morcovul din supa)Se paseaza totul cu ajutorul blenderului 
vertical, pana cand se obtine o crema fina si catifelata. Se potriveste de sare, piper si se 
omogenizeaza. Se adauga si uleiul, dupa care se amesteca din nou. Se toarna in boluri si se 
decoreaza cu morcov fiert si cateva picaturi de ulei de masline cu ierburi aromatice uscate: 
cimbrisor si busuioc. Se serveste calda, cu crutoane   
  Salata de telina fiarta   
INGREDIENTE : 4 teline,4 cepe,150 g untdelemn,1 lingurita sare,100 g masline, lamiie,1 
foaie dafin,patrunjel verde   
MOD DE PREPARARE : Se curata telinele si se taie bucatele potrivite. Se pun la fiert intr-un 
vas de sticla termorezistenta impreuna cu sare, ceapa curatata, taiata marunt, untdelemnul si 
maslinele, pana se moaie telina. Se adauga si o foaie de dafin. Nu se amesteca in timpul 
fiertului.                                       
   Piure de telina  
INGREDIENTE :   500 gr telina radacina,100 ml lapte,50 ml smantana pentru gatit,50 gr 
unt,sare, piper 
MOD DE PREPARARE : Spalam telina si o punem la fiert. Nu este necesar sa o curatam. In 
momentul in care s-a inmuiat (facem testul cu furculita), scurgem apa si lasam telina sa se 
raceasca putin pentru a o putea curata. Punem la incalzit laptele si smantana, in care topim 
untul.Pasam telina cu un mixer vertical sau la blender, adaugand treptat lapte, smantana si unt. 
Asezonam cu sare si piper, dupa gust. La final, piureul nu trebuie sa mai aiba deloc cocoloase.                 
INGREDIENTE :  • 6 ţeline mici (1,5 kg),6 roşii,4 cepe,1 ceaşca untdelemn1 legatura marar,1 
legatura patrunjel,sare, piper, dupã gust,100 g masline (negre şi zbarcite, sa se umfle-n mancare) 
MOD DE PREPARARE :  ţelina se curaţa de coajã şi se taie felii rotunde, groase de 1 deget 
Ceapa se toaca.Se pun împreunã la prajit în ulei, pe foc mic.Roşiile se taie cubuleţe.Cand ţelina 
s-a muiat puţin, se adauga şi piper, 1 canã cu apa şi se lasa sã fiarba înabuşit 1 jumãtate de 
ora.Mararul, patrunjelul se toaca.Cand mancarea e aproape gata, se adaugã maslinele, sa se 
umfle 5 minute – apoi se potriveşte de sare.E bunã oricum, şi calda şi rece, cu verdeaţa 
deasupra.La fel se face şi iarna, dar cu suc de roşii.  
                                                                                                                           ( Sursa : internet ) 
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Muzee din Romania 

 
 

MUZEU DE ARTĂ POPULARĂ „LIGIA BODEA” IAZ                                        

                Muzeul se află în localitatea sălăjană Iaz și este caracterizat de o unicitate aparte. 
Această unicitate constă în faptul că proprietara lui, Ligia-Alexandra Bodea, este cea mai tânără 
colecționară de obiecte tradiționale din țară. Ligia și-a început activitatea la doar 12 ani, atunci 
când, după moartea bunicii sale, în anul 2003, a hotărât să transforme casa în care aceasta a 
locuit, în muzeu. Și-a iubit atât de mult bunica încât nu a fost de acord ca părinții săi să 
demoleze casa bătrânească ce datează de prin anul 1880, astfel că, împinsă de foarte multă 
pasiune, ambiție și dăruire, ea reușește să pună bazele casei-muzeu.  Cele mai vechi obiecte ale 
Muzeul de Arta Populara „Ligia Bodea” sunt din perioada 1850-1870 și sunt reprezentate de 
obiecte de uz gospodăresc, costume populare, lăzi de zeste, fete de masa, perne si fete de perne, 
toale, colectie de ceramica de Zalău, oale, porțelan de Halahaz, din vechiul Imperiu Austro-
Ungar si  chiar cele de care se slujea bunica ei în propria-i gospodărie. Au urmat apoi multe alte 
piese adunate nu doare din localitate, ci și din localitățile învecinate,de pe Valea Barcaului, a 
Crisului, zona de sub Meses (satele Cizer, Pria, Boian, Plesca, Starciu si Horoatu Crasnei), dar si 
din zona Muntilor Zarandului. Unele dintre exponate au fost obținute cu ușurintă, fiind donate 
sau deoarece erau considerate de către deținătorii lor lucruri inutile, fără nicio valoare și, prin 
urmare, erau depozitate prin podurile caselor; însă, majoritatea au fost achiziționate contra unei 
sume de bani, sau, nu de puține ori, tânăra povestește că era nevoită să presteze anumite munci 
în gospodăria foștilor proprietari ca să poată obține obiectele dorite.                                       
În prezent, importanta colecție este una foarte vastă și este formată din obiecte de uz 
gospodăresc, costume populare aparținând diferitelor regiuni ale țării, icoane pe sticlă, lăzi de 
zestre, obiecte de ceramică, un război de țesut și multe alte piese care amintesc de frumoasa 
lume a satului de odinioară. 

    
                                                                                                                           ( Sursa : internet ) 
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- Cercetătorii din Singapore au dezvoltat un bandaj inteligent care va permite medicilor să 
monitorizeze rănile cronice ale pacienţilor de la distanţă, printr-o aplicaţie, scutindu-i de o vizită 
potenţială la cabinetul medical. Procedeul se bazează pe un senzor  ataşat la un bandaj 
transparent care poate detecta o serie de biomarkeri din fluid. Infecţiile rănilor reprezintă o 
provocare clinică majoră, iar detectarea la timp este critică pentru intervenţii eficiente. Acest 
lucru era până în prezent împiedicat de lipsa unei tehnologii de monitorizare care să poată 
„comunica” eficient cu rănile, să detecteze bacteriile patogene şi să transmită fără fir date. Prin 
noua tehnologie un senzor flexibil, fără fir şi fără baterie, oferă posibilitatea de a detecta şi 
trimite datele pe un smartphone în legătură cu infectarea rănilor, folosind un hidrogel ADN. 
Hidrogelurile de ADN răspund selectiv la dezoxiribonucleazele asociate cu bacteriile patogene 
prin modificări dielectrice reglabile, ce pot fi detectate fără fir, folosind modificările de câmp 
electromagnetic. Informaţii precum temperatura, tipul de bacterii, datele de pH şi factorii 
inflamatori ai rănilor cronice pot fi adunate de bandajul „VeCare” în decurs de 15 minute, iar 
medicii vor putea efectua evaluări la punctul de îngrijire folosind datele care le sunt transmise 
wireless, printr-o aplicaţie ; 
- O echipă de cercetători de la Universitatea din Kyoto, în vestul Japoniei, a creat o mască 
ce străluceşte la lumină ultravioletă în cazul în care pe suprafaţa ei se află urme de coronavirus, 
folosind anticorpi extraşi din ouă de strut. Echipa de oameni de ştiinţă condusă de preşedintele 
instituţiei, Yasuhiro Tsukamoto speră că măştile vor oferi utilizatorilor o modalitate mai uşoară 
de a se testa dacă au contractat virusul. Universitatea din Kyoto şi-a propus să obţină aprobarea 
guvernului pentru a pune în vânzare măştile începând de anul viitor. În februarie anul trecut, 
echipa a injectat o formă inactivă şi inofensivă de coronavirus la femele de struţi, extrăgând apoi 
cu succes o cantitate mare de anticorpi din ouăle pe care păsările le-au depus. Struţii sunt 
capabili să producă mai multe tipuri diferite de anticorpi sau proteine care neutralizează 
patogenii din organism.   Echipa de cercetători a dezvoltat apoi un filtru special care este plasat 
în interiorul măştii. Dacă virusul este prezent, filtrul va străluci atunci când este plasat sub 
lumină ultravioletă.   Noua tehnologie a fost testată timp de 10 zile într-un experiment în care au 
fost implicate 32 de persoane infectate cu COVID-19. În urma testelor, cercetătorii au descoperit 
că toate măştile pe care acestea le purtau străluceau sub lumina UV.   Echipa condusă de 
Tsukamoto intenţionează să extindă experimentul la 150 de participanţi. Preşedintele 
universităţii a descoperit că era chiar el pozitiv la COVID-19 după ce a purtat una dintre măştile 
experimentale şi a constatat că strălucea atunci când a fost verificată ; 
- În urma unei colaborării între cercetătorii de la Universitatea din Pennsylvania, 
Institutul Wistar și Fraunhofer SUA a stabilit că o nouă gumă de mestecat care conține o 
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proteină din plante poate ”prinde” virusul SARS-CoV-2, reducând încărcătura virală în salivă și 
scăzând transmiterea coronavirusului. Astfel, în urma folosirii gumei de mestecat s-a descoperit 
că nivelurile de ARN viral au scăzut, fiind aproape nedetectabile. Echipa lucrează acum pentru a 
obține permisiunea de a efectua studii clinice pentru a determina dacă guma de mestecat este 
sigură și eficientă atunci când este folosită de persoane infectate cu SARS-CoV-2. 
- In cadrul unui nou studiu, cercetătorii de la Institutul de ştiinţă Weizmann (WIS) din 
centrul Israelului, au descoperit că obezitatea care se dezvoltă după renunţarea la fumat poate fi 
cauzată de compuşii ce modulează greutatea eliberaţi de flora intestinală. Echipa a constatat că 
şoarecii care au fost expuşi în mod regulat la fumul de ţigară nu au reuşit să câştige în greutate, 
în pofida faptului că au consumat o hrană bogată în grăsimi şi zahăr. Compuşi asociaţi 
fumatului, cum ar fi nicotina, au pătruns în intestinul şoarecilor ″fumători″ prin fluxul sanguin, 
modificând astfel compoziţia bacteriană intestinală şi, în consecinţă, metabolismul 
organismului.După încetarea expunerii la fum, şoarecii s-au îngrăşat rapid, aşa cum se întâmplă 
adesea în cazul oamenilor care renunţă la fumat. Când şoarecii au primit antibiotice cu spectru 
larg care le-au epuizat flora intestinală, s-au îngrăşat mult mai puţin după ″renunţarea la fumat″, 
păstrându-şi greutatea normală luni de zile, indiferent de hrana primită. Cercetătorii au 
identificat două molecule mici, printre miile de metaboliţi potenţial bioactivi generaţi sau 
modificaţi de flora intestinală, care ar putea explica consecinţele metabolice ale renunţării la 
fumat ; 
- Un profesor japonez a inventat prototipul unui ecran TV care îți permită să simți aromele 
alimentelor pe care le afișează. Cei care vor să le guste trebuie doar să lingă device-ul. Ecranul 
se numește „Tase the TV (TTTV)” și conține 10 recipiente de arome care sunt pulverizate în 
diferite combinații pe o folie de plastic ce este stratificată pe un televizor cu ecran plat, în 
încercarea de a recrea gustul unui aliment. 
„Mă gândesc să fac o platformă unde aromele din toată lumea să fie distribuite drept „conținut 
aromatic”. Este ca și cum te-ai uita la un film sau ai asculta muzică. Sper ca oamenii să poată, în 
viitor, să descarce aromele mâncărurilor din restaurantele scumpe indiferent de locul în care se 
află”, a mai spus Homei Miyashita.  
Un student a făcut și o demonstrație. Acesta a transmis device-ului că vrea să simtă gustul unei 
ciocolate. Recipientele de arome au presărat o probă pe foaia de plastic atașată ecranului ; 
-  Compania Dsruptive Subdermals a dezvoltat un implant cu o dimensiune de 2 pe 16 
milimetri ce poate fi programat înainte de a fi introdus sub piele. Sjoblad spune de asemenea că 
implantul nu trebuie înlăturat pentru a putea fi actualizat.  
„Am un cip implantat în brațul meu și am programat cipul să am certificatul Covid pe el fiindcă 
vreau să îl am mereu accesibil”, a relatat Hannes Sjoblad, managerul companiei suedeze. 
Sjoblad a demonstrate pentru jurnaliștii agenției de presă franceze cum scanează cipul cu 
telefonul său pentru a-i afișa un document PDF care arată toate detaliile certificatului Covid 
european. In 2018 că mii de persoane din Suedia și-au implantat cipuri de dimensiunea unui bob 
de orez deasupra degetului opozabil pentru a se putea scana să intre mai ușor în case, birouri, 
sălile de forță sau să își valideze călătoria cu mijloacele de transport în comun ; 
                                                                                        Sursa : Descopera.ro, yoda.ro,Ziare.ro)  



   MINIREVISTA COMUNITATII EVREILOR FOCSANI 

29 
 
 

                                                                                                                                  

         STIATI CA :         
 

                                  Curiozitati si lucruri uimitoare despre Honduras      
 Honduras a fost descoperit de Christopher Columb în 1502 în timpul ultimei voiaje către 
Lumea Nouă. Prin urmare, termenul Honduras derivă din limba spaniolă, adică "adâncimi". 
Numele se poate datora unei presupuse citate din partea lui Columb, "Multumim lui Dumnezeu, 
am plecat de la acele adancimi", sau o referire la golful Trujillo ca ancoraj, cunoscut sub numele 
de fondura din dialectul Leonese din Spania ; 
 Termenul "Banana Republic" a fost aplicat pentru prima dată țării de către scriitorul 
american O. Henry în 1904, datorită influenței pe care au avut companiile americane de banane 
în regiune. În timpul secolului al 19-lea târziu, companiile de infrastructură și fructe cu sediul în 
SUA au primit concesii de teren substanțiale de către Honduras. În schimb, aceste societăți 
urmau să dezvolte regiunile nordice ale țării. Ca urmare, mii de muncitori au inundat coasta de 
nord în căutarea muncii în plantațiile de banane. Companiile exportatoare de banane au dominat 
regiunea până la 1930 ; 
 Lempira, care este moneda oficială din Hondura, este numită după un șef indian care a murit 
încercând să-și protejeze proprietatea de invadatorii spanioli. Chiar dacă imaginea de pe factura 
reală arată ca un om indigen, este un indian nativ american din America de Nord. Steagul 
Honduran are cinci stele, fiecare reprezentând cele cinci țări din America Centrală. Vedeta din 
mijloc reprezintă Honduras ; 
  În centrul vechi al oraşului, atmosfera colonială este dată în special de vechea catedrală 
construită de spanioli cu mai multe secole în urmă. În faţa ei se întinde una dintre principalele 
zone de recreere şi promenadă ale oraşului. Pe străduţele din jur poţi mânca la un fast-food de 
provenienţă americană sau la un restaurant tradiţional unde toată lumea te îmbie să te înfrupţi din 
ceea ce se cheamă „plato tipico". E vorba despre carne de vită asortată cu fasole, banane prăjite, 
orez, condimente şi diverse sosuri tradiţionale ; 
   Hondurasul, a doua ţară ca mărime din America Centrală, are deschidere în nord la 
Marea Caraibe şi-n sud la Oceanul Pacific. Ţara se învecinează cu Guatemala la vest, cu El 
Salvador la sud-vest şi cu Nicaragua la sud-est. Din teritoriile sale mai fac parte şi câteva insule, 
aflate în special în Marea Caraibe, dintre care cea mai importantă din punct de vedere turistic 
este Roatan ; 
  Unele plaje remarcabile în Honduras sunt: Crossing, Cedeño, Seagull, Big Beach, Black 
Beach, Coca Cola, Peru, Eden, Mouse Punta, Coyolito ; 
   Prima emisiune de televiziune din Honduras a fost în 1959 pe canalul 5 sau liderul ; 
  Cele mai importante văi din Honduras sunt: Valle de Sula, Valle del Aguan, Valea 
Jamastran, Valea Siriei ; 
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  în parcul arheologic din Copán, este scara hieroglifelor care conțin textul scris la nivel 
mondial din lume.Această clădire maiestuoasă și unică a fost construită în anul 755 d.Hr. În timp 
cetextul nu a  
fost încă descifrat, numeroasele studii efectuate de cercetători au arătat că textul spune istoria 
dinastică a orașului; Faptele relevante ale strămoșilor monarhici ; 
  Hondurienii pun mare preţ pe loialitate şi colaborare în cadrul familiei. De exemplu, 
deciziile majore, între care cele privitoare la cheltuielile gospodăreşti sau la educaţia copiilor, 
sunt luate adesea de ambii parteneri ; 
   Majoritatea hondurienilor sunt mestizos, descendenţi ai uniunilor dintre europeni şi 
amerindieni. Unele grupuri de indigeni, precum chortí, există şi în prezent. Alţi băştinaşi, precum 
populaţia garifuna, îşi au originile pe alte meleaguri ; 
   Garifuna sunt descendenţii uniunilor dintre africani şi caraibii care locuiau pe Insula 
Saint Vincent. Ei au sosit pe Insulele Bahia în jurul anului 1797. Ulterior, s-au stabilit de-a 
lungul coastei caraibiene a Americii Centrale, de unde s-au răspândit în alte părţi ale Americii 
Centrale şi de Nord. 
Garifuna iubesc dansurile antrenante, executate pe ritmul tobelor. Din cultura lor nu lipsesc 
îmbrăcămintea tradiţională viu colorată, spusul poveştilor şi preparatele culinare precum ereba 
(un soi de lipie subţire, dar mare, făcută din tapioca) ; 
  Dreptul din Honduras se bazează pe Codul lui Napoleon, acesta fiind puternic influențat 
și de sistemul judiciar din Statele Unite. Judecătorii sunt numiți de către deputați pentru un 
mandat de patru ani ; 
  Cel mai populat oraș din Honduras este Tegucigalpa, care este atât capitala țării 
.Tegucigalpa se află în regiunea muntoasă sudică de pe o parte a râului Choluteca. Pe cealaltă 
parte a râului se află orașul său sora Comayaguela. Din cauza importanței politice, Tegucigalpa 
găzduiește ambasade străine 25 și consulate 16. Este, de asemenea, la domiciliu companiilor de 
stat de energie și de telecomunicații și Universitatea Națională Autonomă din Honduras ; 
   Latura culturală a orașului Tegucigalpa din Honduras poate fi cunoscută cu ajutorul 
unor obiective turistice precum muzeele și centrele culturale. Per total, orașul se mândrește cu 14 
muzee, cele mai multe dintre ele fiind concentrate chiar în centrul istoric din Tegucigalpa: 
Muzeul Identității Naționale, Muzeul Național de Antropologie, Muzeul Del Hombre, Muzeul de 
Istorie Militară, Muzeul de Istorie Naturală sau Muzeul Colonial ; 
    Grădina Zoologică din Tegucigalpa îmbină armonios frumusețea spațiului verde cu 
panorama asupra orașului și numeroasele animale aduse din mai multe colțuri ale lumii. Grădina 
Zoologică se află pe o colină din apropierea parcului El Picacho ; 
   Cumpărăturile se pot face în mallurile moderne ale orașului Tegucigalpa (Multiplazas și 
Cascada) sau în bazarul local, San Isidrio, unde se găsește o atmosferă comercială tipică Americii 
Centrale, cu aglomerație de oameni, hoți de buzunare, gălăgie, tocmeală și produse realizate 
manual ; 
                                                                                                                (Articol primit pe e-mail ) 
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Xxx    - Stonewall Jackson, legendarul interpret american de muzică country, a murit la 
vârsta de 89 de ani, după o lungă luptă cu demența vasculară. De-a lungul carierei sale, Jackson a 
obținut 44 de single-uri în topul Billboard country. Jackson s-a născut în estul Carolinei de Nord 
și a fost crescut la o fermă din sudul Georgiei. Numele său real era Stonewall, după numele 
generalului confederat Thomas „Stonewall” Jackson. În anul 1991, și-a publicat în privat 
autobiografia, „From the Bottom Up” ; 
Xxx   - Rhonda Stubbins White, actriță de televiziune veterană care a jucat cel mai recent 
în rolul Agnes în drama „Ruthless”, creată de Tyler Perry, a murit de cancer în casa ei din 
Los Angeles . Ea a continuat să o interpreteze pe Lady Vi în serialul „Days of Our Lives” de la 
NBC în 2000; dar a fost și star invitat în seriale precum „Homicide: Life on the Street”, „NYPD 
Blue”, „Touched by an Angel”, „Chicago Hope”, „ER”, „The West Wing”, „The District”, 
„Charmed”, „Southland și Shameless”. Actrița a mai fost în distribuția unor filme precum 
„Sunset Park”, în 1996 și „Wim Wenders’ Land of Plenty”, în anul 2004 ; 
Xxx – Actriţa mexicană Carmen Salinas, cunoscută din telenovelele "María la del Barrio" 
("Sărmana Maria") şi "Maria Mercedes", a murit la vârsta de 82 de ani după mai multe săptămâni 
de spitalizare, în urma unui accident vascular cerebral.  Protagonista a sute de melodrame și 
filme, Carmen Salinas a fost una dintre cele mai mari actrițe din Mexic.În ultima perioadă, 
vedeta participa la filmările telenovelei „Mi fortuna es amarte”, unde o juca pe „Doña Margarita 
Domínguez”. Carmen Salinas a fost măritată cu Pedro Plascencia, alături de care a avut doi copii, 
pe Pedro Plascencia Salinas și pe María Eugenia Plascencia ; 
Xxx – Cunoscutul actor și rapper american  Nick Cannon, fostul soț al lui Mariah Carrey, 
trece prin momente dramatice după ce și-a pierdut fiul, în vârstă de 5 luni, din cauza cancerului 
la creier. Pentru Nick Cannon, Zen, născut în urmă cu șase luni, a fost al șaptelea copil. Pe 17 
iunie 2021, Cannon a devenit tatăl gemenilor Zion și Zillion pe care-i are  cu DJ Abby De La 
Rosa, 30 de ani. De asemenea, actorul mai are o pereche de gemeni, Monroe și Moroccan, în 
vârstă de 10 ani, cu fosta sa soție, Mariah Carey ; 
Xxx – Chitaristul Brian May, fondator al formaţiei Queen, testat pozitiv pentru Covid. May 
a înfiinţat Queen împreună cu solistul Freddie Mercury şi bateristul Roger Taylor şi a contribuit 
la compunerea unora dintre cele mai emblematice cântece ale lor, inclusiv „We Will Rock You”, 
„Who Wants to Live Forever”, „I Want It All” şi „Show Must Go On” ; 
Xxx -  Rapperul american Drakeo the Ruler ( numele său adevărat Darrell Caldwell ) care 
urma să cânte la concertul „Once Upon a Time in LA”, alături de vedetele hip-hop Snoop Dogg, 
Ice Cube şi 50 Cent, a fost înjunghiat în culise. Într-un comunicat, promotorul evenimentului a 
susținut că ”a existat o altercaţie în culise”. Darrell Caldwell a devenit cunoscut în 2015 şi multe 
dintre melodiile sale au fost extrem de bine primite de critici ; 
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Xxx –  Comediantul britanic Jethro, pe numele său real Geoffrey Rowe, a murit după ce s-a 
luptat cu Covid, la vârsta de 73 de ani. Îndrăgitul comic, a fost complet vaccinat. Geoffrey Rowe 
a cunoscut celebritatea în 1980 și a devenit celebru datorită  stilului său unic, dar și pentru 
comedia de observație. El a scris și interpretat inclusiv piese despre viața în Cornwall. Geoffrey 
Rowe a fost, de asemenea, un invitat constant în emisiunile TV găzduite de Des O'Connor ; 
Xxx –  Starul Paraziților, în vârstă de 30 de ani, actrița sud-coreeană Park So-Dam dezvăluie 
că are cancer de tiroida. In prezent. se pregătește pentru lansarea noului ei film, Special Delivery, 
dar a anunțat că nu va mai participa la următorul turneu de presă pentru film, astfel încât să se 
poată concentra pe recuperare . ea a jucat și într-o serie de filme și emisiuni TV sud-coreene, 
inclusiv Beautiful Mind ; 
Xxx –  Protagonistul din Sex and the City și And Just Like That, Chris Noth (67 de ani), a 
fost acuzat de două femei că le-ar fi agresat sexual . Drept urmare, actorul a fost imediat 
concediat din serialul The Equalizer. Ba, mai mult, fostele sale colege din serialele mai sus 
amintite, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon și Kristin Davis au emis un comunicat prin care își 
retrag sprijinul față de colegul lor și menționează că le susțin pe cele două acuzatoare. ; 
Xxx –  Devin Ratray, actorul care a interpretat rolul lui Buzz McCallister în franciza 
Singur Acasă, fratele lui Kevin (Macaulay Culkin), a fost arestat în statul american Oklahoma 
City, fiind acuzat de violență domestică și vătămare corporală, după ce ar fi încercat să-și 
stranguleze prietena. Potrivit autorităților locale, actorul s-a predat singur, apoi a fost eliberat pe 
cauțiune (stabilită la 25.000 de dolari ) ; 
Xxx –  Celebrul actor indian Salman Khan a fost mușcat de un șarpe chiar în ziua de Crăciun, 
pe 25 decembrie, în grădina fermei sale din Panvel. După ce a ajuns la spital (MGM din Kamothe 
), actorului i-a fost administrat un ser antivenin, a fost ţinut sub observaţie şi externat după şase 
ore. Ferma celebrului actor indian se află pe un teren forestier, unde există un frunziș imens, floră 
și faună cu diverse păsări și animale. Directorul spitalului și guvernatorul Indiei s-au interesat de 
starea actorului de la Bollywood care acum este bine ; 
Xxx –  Sayaka Kanda era cunoscută ca fiind vocea din spatele personajului Anna din filmul 
„Frozen'. Celebra actriță din Japonia a murit la vârsta de 35 de ani, după ce ar fi căzut de la etajul 
22 al unui hotel din Sapporo. Sayaka Kanda este ficia actorului Masaki Kanda și a cântăreței 
Seiko Matsuda. Aceasta a fost căsătorită timp de doi ani și jumătate, iar în 2019 a divorțat. Ea a 
jucat, între scurtmetrajul „Bean Cake' al lui David Greenspan, recompensat cu Palme dOr la 
Festivalul de la Cannes. Presa japoneză a scris că Sayaka juca rolul Eliza Doolittle în producția 
„My Fair Lady' , iar în ziua morții a anunțat că nu se simte bine și și-a anulat prezența la 
spectacol ; 
Xxx – Jaime Osorio Márquez, creator şi regizor al primului serial columbian pentru HBO 
Max, „A Thousand Fangs” („Mil Colmillos”), a ales să moară la 46 de ani prin sinucidere 
asistată, în Columbia, unde eutanasia este legală. Născut la Cali, Columbia, Osorio a studiat la 
Universitatea din Rennes, în Franţa. A început să regizeze reclame pentru firme mari, la 
întoarcerea în ţara natală. A câştigat multe premii, inclusiv două Cannes Silver Lion şi un Cannes 
Golden Lion ; 
                                                                                                                      (Selectie : Harieta R. ) 
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 Comunitatea Evreilor din Focsani pune la dispozitia celor interesati o bogata 
bibliografie despre cultura, istoria si traditia poporului evreu si noi carti de la 
editura Hasefer 
                     ACTIVITATI IN  LUNA DECEMBRIE                 
  POVESTI DE FAMILIE  / S-a continuat activitatea realizata de Membrii Comunitatii– 
Decembrie   2021  ( Vizite la domiciliu asistatilor din Adjud, Buzau, Focsani) ;  
   REMEMBER -  Planeta Poetilor  / Florin Mugur (n. Legrel Mugur ), Yoel Hoffmann, Srul 
Bronshtein (n. 1913, Ștefănești, raionul Florești, RSS Moldovenească, URSS – d. 1943, 
Toshkent, Republica Sovietică Socialistă Uzbekă, URSS) a fost un scriitor și poet evreu 
basarabean de limba idiș /  Expozitie foto  la Centrul Cultural al Comunitatii Evreilor Focsani ;   
     Membrii Comunitatii  Evreilor din Focșani  au participat la evenimentul :  
 Parada formaţiilor artistice participante la  Festivalul Național al Datinilor și Obiceiurilor de 
Iarnă, ce a avut loc pe Bulevardul Unirii și în Piața Unirii din Focșani ; 
   Membrii Comunitatii Evreilor din Focșani  au participat la  vernisajul expozitiei : 
„Monumentele eternității. Necropolele tumulare de la Bârsești”,organizata la,,Trepte de istorie  
“din Piata Unirii ; 
     Membrii Comunitatii  Evreilor din Focșani  au participat la evenimentul :  
Concertul ”Colinde și colindători de soi”, susținut de elevi ai ViaMusic School și ai Liceului de 
Artă ”Gh. Tattarescu”, Irina Murgu – fost bursier Pastia, Alessandra Miriam Ghiorghiță. 
Concertul a avut loc in Piața Unirii din Focșani, ora 17:00 ; 
   Membrii Comunitatii Evreilor din Focșani  au participat la evenimentul :  
Festivitatea de Înmânare a Diplomelor și a Premiilor în cărți tuturor Câștigătorilor Concursului 
,,OMUL ANULUI 2020 ‘’ pentru județul Vrancea. Manifestare Culturală s-a  desfășurat  la 
sediul comunitatii, strada Oituz Nr.4 , vineri, 17 decembrie 2021, orele 12 ; 
  Comunitatea  Evreilor din Focsani  va invita : 
  REMEMBER PRIMUL CONGRES SIONIST DIN FOCSANI  
                          30-31 DECEMBRIE 1881 
  Expozitia foto – Remember Primul Congres Sionist din Focsani - la Centrul Cultural al 
Comunitatii Evreilor Focsani ; 
   Revista MENORA- a Comunitatii Evreilor din Focsani,a aparut in luna Decembrie cu un 
nou numar ;     
   Parte din informatii  sunt preluate din diverse surse  :   
                        reviste,website-uri sau mijloace media  !!!!   
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      Sub Steaua lui David,cu Dumnezeu  ( 65/ partea 1 )    Boris Druţă 

File din istoria Telenesteana 
Şoma Şerman 

Acest bărbat , cu o minte ageră şi lucidă la cei 93 de ani ai săi s-a recomandat el însuşi după ce a 
citit modesta mea cârţulie „Flori de dor pentru Şalom”. Mi-a telefonat spunîndu-mi că a fost 
prietenul de tinereţe al ilustrului meu pedagog din Teleneşti, Beniamin Kogan. Peste o vreme ne-
am înţeles să ne întîlnim ca dînsul să-şi depene amintirile. L-am vizitat într-un mijloc feeric de 
aprilie, cînd în  
jurul casei lui înfloreau caişii, vişinii şi cireşii, răspîndind miros îmbătător de flori şi zumzet de 
albine. De la el am aflat biografia unui intelectual evreu care cuprinde aproape întreg secolul XX 
petrecut în Basarabia. M-a fascinat prin darul său de povestitor, purtîndu-mă imaginar printr-un 
noian de amintiri cu o mulţime de date remarcabile de la Teleneştii secolului trecut – baştina unde 
s-a născut în familia lui Mordhai-Ele şi Ruhl Şerman, la 1916. Din spusele lui am aflat că pe 
vremea cînd Basarabia era românească, tîrguşorul dintre Orhei şi Bălţi, era o localitate aglomerată 
de circa 3000 de reprezentanţi ai etniei evreieşti. 
Erau mai multe sinagogi, care se repartizau pe profesii: lemnarilor, dughenarilor, meşteşugarilor 
etc. Dar era una, cea mai mare, principală, în partea de jos a tîrgului, la care cînta şi un cor de 
copii, unde, spunea el, veneau autorităţile locale, din curiozitate, să asculte acele voci 
fermecătoare şi divine. El şi-a petrecut copilăria pe strada principală, unde locuiau evreii mai 
înstăriţi şi respectabili. Părinţii lui aveau un magazin de pielărie, situat în centrul Teleneştilor. 
Populaţia evreiască mai nevoiaşă avea mahalaua sa, Pleşnea, unde familiile locuiau parcă într-o 
casă comună, fiecare familie despărţită doar printr-un perete. Ca orice copilărie, şi copilăria lui 
Şoma a fost frumoasă. Copiii mergeau la cireşe, iarna se dădeau cu săniuţele pe drumul înclinat 
ce cobora în vale dinspre Budăi. În tîrguşor, oamenii se respectau unii în alţii, etniile se împăcau 
bine, nu existau discordii. Umăr la umăr cu evreii conlo-cuiau moldovenii, lipovenii, ruşii, 
ucrainenii. Oamenii aveau încredere unii pe alţii. Ca prieten de copilărie l-a avut pe Beniamin 
Kogan, care era cu un an mai mare decît el, adică născut în 1915. În 
Teleneşti unele familii profesau din tată în fiu un anumit gen de activitate: Tule Vainştok, cu fiii 
lui, precum şi familia Dorfman erau medici, aveau policlinici particulare şi farmacii, iar familia 
Strulovici, din tată în fiu erau avocaţi etc. Pe o stradelă îngustă a orăşelului locuiau meşteşugarii 
ce profesau dulgheritul. O parte din tineretul evreu, părinţii cărora erau mai căpătuiţi, plecau la 
învăţătură, iar majoritatea covîrşitoare rămînea în localitate continuînd să exerseze profesiile 
de la străbuni...  
În tîrgul de atunci nu erau şcoli cu predare în limba evreiască, în schimb toată populaţia acestei 
etnii vorbea numai idiş şi româna. În localitate funcţiona o mare bibliotecă publică de carte 
evreiască. Acolo puteai să-l citeşti pe T.Dreizer, Şalom Alehem, I.Erenburg etc. Pe atunci nu 
exista statul Israel, şitinerii se interesau foarte mult despre viaţa din Palestina. De acolo prin 
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organizaţia „Gordoni” haluţinii veneau din Palestina să se informeze cum se lucrează pămîntul. O 
parte din evreii de la Teleneşti au plecat cu traiul pe Pămîntul Făgăduinţei,alţii se pregăteau să 
plece.  
O parte din tinerii evrei citea clandestin literatură marxistă, împărtăşind ideea comunistă, şi se 
arăta entuziasmată să se mute cu traiul în URSS. Dar, tot printre populaţia evreiască, se auzeau 
zvonuri, 
că acei evrei care au izbutit să treacă clandestin înot Nistru şi să se pomenească pe teritoriul 
URSS de atunci, erau bănuiţi ca spioni şi duşi la munci grele, istovitoare în adîncul imperiului.... 
Tata, continuă bătrînul Şoma, mergea des la Chişinău şi Iaşi cu balagurul după marfă, ca să 
existăm. Pielea din magazinul nostru era procurată de populaţie pentru a-şi face încălţăminte. În 
localitate era şcoală 
primară, cu predare în limba română şi cei care doreau să-şi continue studiile mergeau în tîrgurile 
mari pentru a obţine bacalaureatul. Eu am urmat mai întîi hesedul, apoi clasele primare, după care 
părinţii m-au dat la liceul „Vasile Lupu” din Orhei, unde am învăţat pînă la 1938. În vacanţe 
veneam acasă şi foarte des ne plimbam prin orăşel cu Beniamin Kogan şi Vsevolod Anghel 
(originar de la 
Ineşti), cu care discutam diferite probleme ale timpului ce-i frămîntau atunci pe tineri. Precum am 
spus, la acele vremi, nu existau nici un fel de divergenţe pe motive naţionale. Toţi trei, în 
uniforme de liceeni ne plimbam serile discutînd aprins despre ideea comunistă, dorind ca mai 
curînd să fie şi în Basarabia instaurată puterea sovietică. Ştiam că odată cu venirea lui Hitler la 
putere în Germania, 
peste Europa se lăsau norii grei ai fascismului, se dorea ca naţiunea evreiască să dispară de pe faţa 
pămîntului. Eram conştienţi că numai ţara sovietelor poate opune rezistenţă serioasă acestei 
ciume a secolului XX. La liceul din Orhei pentru prima oară în viaţă am simţit pe pielea mea 
adierea ideolo-giei fasciste. Profesorul nostru de germană a organizat un cor de studenţi ce-i 
împărtăşeau ideile şi cîntau nestingheriţi „Imnul celor 200”, ce propovăduia antisemitismul. Către 
anul 1938 la liceu deja începuse a se polariza, nu fără concursul instigatorilor, studenţimea în 
evrei şi neevrei.Doresc să spun cu toate acestea că şcoala română se considera una din cele mai 
avansate ale Europei. Acolo am căpătat cunoştinţe profunde şi la susţinerea examenelor, în 
toamna anului 1938 am absolvit liceul „Vasile Lupu” din Orhei, eliberîndu-mi-se de către 
Ministerul Educaţiunii naţionale din România Diplomă de bacalaureat. 
În anul următor am fost înrolat în armata română, şi am făcut-o în regimentul „Şapte vînători” de 
la Chişinău. Pe 28 iunie 1940 au venit sovieticii eliberatori şi noi, populaţia evreiască ne-am 
bucurat foarte mult de instaurarea acestei puteri, aşteptînd un trai vesel şi îmbelşugat în frăţia 
popoarelor URSS.  
Realitatea crudă adusă de sovietici aveam s-o aflăm foarte curînd. Întîi de toate la Teleneşti, în 
primele luni de instaurare a puterii sovietelor, au fost expropriaţi evreii bogaţi, prăvăliile le-au 
fost închise, iar ei duşi în Siberia. S-a interzis să se vîndă pîine în prăvăliile particulare şi pentru 
prima oară populaţia evreiască din tîrg a văzut ce înseamnă să stai la coadă. Noua putere i-a 
convins pe evreii care aveau magazinele pline cu bunătăţi că o rublă rusească este echivalentă cu 
40 de lei româneşti… 
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                                             ,,Personalitati din Romania  ”  
 

                 
AUGUSTIN MAIOR 

 

                     (n. 21 august 1882, Reghin – d. 3 octombrie 1963, Cluj-Napoca) 
Fizician, inventator, pedagog, profesor titular (1919-1947) la Facultatea de Ştiinţe din Cluj, 
fondator al Şcolii de Fizică Teoretică de la Universitatea din Cluj, membru al Academiei 
Române.Personalitate complexă, care a contribuit substanţial la progresul fizicii prin concepţiile 
avangardiste şi ţelurile urmărite, fiind unul dintre pionierii electronicii şi telecomunicaţiilor 
româneşti. Augustin Maior a urmat primii ani de educaţie şcolară la Reghin, în limba germană: 
grădiniţa, şcoala primară şi secundară, Liceul Evanghelic German. Apoi a frecventat cursurile 
Liceului Piarist din Târgu Mureş şi ale Liceului Catolic din Budapesta, demonstrând, pe lângă 
uşurinţa de însuşire a limbilor străine, şi aptitudini dosebite în domeniul fizicii şi matematicii. A 
promovat examenul de Bacalaureat în anul 1900, iar între 1900-1904 a urmat Facultatea de 
Mecanică a Institutului Politehnic din Budapesta. În decursul anului 1905 a frecventat o serie de 
cursuri postuniversitare de matematică şi fizică la Viena, München şi Göttingen. 
În 1905 s-a angajat ca inginer la Staţia Experimentală a Poştelor din Budapesta unde, la sfârşitul 
anului 1906, a reuşit să transmită, pentru prima dată, pe o linie telefonică de 15 km, 5 convorbiri 
telefonice simultane fără ca acestea să se influenţeze între ele. 
După Primul Război Mondial şi unirea Transilvaniei cu România, în ianuarie 1919, Augustin 
Maior s-a stabilit la Sibiu, unde a iniţiat reorganizarea Serviciilor de Poştă şi Telecomunicaţii din 
Transilvania. În aprilie 1919, a înfiinţat aici prima Şcoală de Telegraf şi Telefonie din 
Transilvania, în aceeaşi lună fiind desemnat director central al Poştelor, Telegrafelor şi 
Telefoanelor din Transilvania şi Banat. 
În iulie 1919 a fost numit profesor titular de fizică teoretică şi tehnologică la Institutul de Fizică 
Teoretică şi Tehnologică al Facultăţii de Ştiinţe din Cluj, iar în luna octombrie a aceluiaşi an, 
director al acestui institut.A fost profesor titular (1919-1947), profesor consultant (1947-1956), 
prodecan şi decan (1929-1930; 1946-1947). Din iniţiativa lui Augustin Maior, în ianuarie 1920 s-
a constituit la Cluj prima şcoală românească de fizică teoretică, reputatul fizician fiind cel care a 
ţinut primul curs de fizică teoretică şi aplicată la universitatea clujeană. În aceeaşi perioadă a 
schimbat numele institutului în „Institutul de Fizică Teoretică şi Aplicată”.  
A predat cursuri care conţineau multe idei moderne, precum cele de Electricitate şi Magnetism 
sau de Acustică şi optică, pe care le-a şi publicat în diverse ediţii.A fost inventatorul telefoniei  
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multiple, fundamentele teoretice ale acesteia fiind prezentate, în anul 1907, în revista 
„Elektrotechnische Zeitschrift” (Berlin) şi apoi în lucrarea „The Use of High-Frequency 
Alternating Currents in Telegraphy, Telephony and for Power Transmission”, publicată în revista 
„The Electrician” (Londra). Rezultatele cercetărilor sale au ajuns curând să fie cunoscute în lume. 
În 1909, E. Weinberg din Washington a confirmat valabilitatea afirmaţiilor şi experimentelor lui 
Augustin Maior şi a propus folosirea metodei sale la realizarea telefoniei transatlantice. 
Printre publicaţiile sale ştiinţifice relevante, apărute în reviste de renume din străinătate, se 
numără: „Zur Mehrfachtelephonie” (1909); „Multiplex Telephony” (1911); „Sur la télégraphie et 
la téléphonie multiple avec des courants de haute fréquence” (1921); „Über Strahlung in 
Gravitation Felde” (1932) ş.a. Alte lucrări sunt: Asupra minimului energiei cinetice a unui corp în 
mişcare (1925); Asupra radiaţiei în câmp gravitaţional (1931); Statistica cuantică (1933).În anul 
1923 împreună cu un grup de colegi a construit primul aparat de radio care s-a auzit la Cluj.A fost 
membru titular al Academiei de Ştiinţe din România începând cu 21 decembrie 1937, iar în 2012 
a fost ales membru post-mortem al Academiei Române. 
În 1930 i s-a acordat medalia „Răsplata muncii pentru învăţământ” clasa I şi a fost numit membru 
al Ordinului Coroana României în grad de comandor. Cea mai convingătoare recunoaştere în plan 
internaţional a activităţii lui Augustin Maior a avut loc în şedinţa Academiei Franceze de Ştiinţe 
din 19 iunie 1950, când Louis de Broglie, fondatorul mecanicii cuantice şi laureat al premiului 
Nobel, a prezentat lucrarea fizicianului român intitulată „Câmpul gravific şi magnetismul”.  
În semn de recunoaştere a contribuţiei la dezvoltarea învăţământului modern şi a cercetării în 
fizică, Consiliul Profesoral al Facultăţii de Fizică a Universităţii din Cluj a hotărât, în luna martie 
1995, ca unul din amfiteatrele sale să fie denumit „Amfiteatrul Augustin Maior”. Tot ca un act de 
recunoștință și respect, fostei Școli Generale nr.5 din Reghin, școala la care și-a început educația, 
i s-a acordat la 21 martie 1994 numele de Gimnaziul de Stat „Augustin Maior”. La 7 iulie 2004 pe 
casa din Str. Octavian Goga nr. 9 din Cluj-Napoca se pune de către Primăria Municipiului Cluj-
Napoca o placă memorială.Colegul Tehnic de Comunicații din Cluj-Napoca îi poartă de 
asemenea numele. 
A fost înmormântat în Cimitirul Central din Cluj-Napoca 

 

  
                                            
                                                                                                                         (Mircea R: Internet)  
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Conacul Manasia 
    La 60 de kilometri de Bucureşti, un conac impresionant este un loc plăcut de relaxare, dar şi de 
experinţe culinare sofisticate. În comuna Manasia, din judeţul Ialomiţa, există cel mai important 
punct de atracţie turistică din Bărăgan. Este vorba despre un vechi conac, construit cu mai bine de 
un secol în urmă de Ion Hagianoff, fost ministru de Externe al Bulgariei. exilat în România.  
Acum, conacul în care au funcţionat o grădiniţă cu program prelungit şi un IAS este o adevărată 
bijuterie arhitectonică. Reabilitat integral în urmă cu câţiva ani, acest loc renovat în stil 
neoromânesc este monument de importanţă naţională clasa A, transformat în centru de 
evenimente şi poate fi vizitat de turişti cu rezervare în prealabil.Parcul Domeniului Manasia se 
întinde pe o suprafaţă de două hectare şi a fost reamenajat în totalitate de către o echipă de 
arhitecţi peisagişti cu gazon englezesc şi alei pietruite. Locul este ideal pentru a găzdui 
evenimente în aer liber, concerte sau piese de teatru. Spaţii prietenoase pentru copii sau locuri 
pentru momente intime de relaxare pot fi amenajate în timpul evenimentelor.Platani falnici vă 
îmbie la relaxare sau la plimbări printre speciile rare de arbori seculari care susţin istoria locului. 
În funcţie de sezon, veţi descoperi grădini cu flori înmiresmate precum trandafiri, liliac, ginkgo 
biloba, arborele de mătase, lalele sau irişi ori puteţi vizita grădina de legume şi condimente a 
domeniului. Foişorul ridicat pe un deal artificial, construit de către Prinţul Efrem Obrenovici, 
iazul cu raţe, păunii albi şi albaştri care se plimbă liberi prin parc precum şi atelierul de olărit sunt 
atracţiile preferate de vizitatorii.  
Povestea primei familii nobile Cantacuzino, atestată de către documente istorice, care a dat viaţă 
locului, începe în anul 1650 şi durează mai mult de 100 ani. După această perioadă, în anul 1775, 
moşia pe atunci denumită Uluiţi-Manasia, este cumpărată şi îngrijită de către domnitorul 
Alexandru Vodă Ipsilanti, o rudă apropiată a familiei Cantacuzino. În anul 1839, domnitorul 
Munteniei şi Moldovei, încheie primul capitol al poveştii, când o vinde Principelui Efrem 
Obrenovici.Familia Obrenovici, în frunte cu principele Efrem, contribuie considerabil la 
dezvoltarea moşiei şi construiesc în anul 1842 biserica „Înălţarea Domnului“, care până în zilele 
noastre vieţuieşte pe o colină însorită a Bărăganului, fiind încadrată în lista monumentelor istorice 
din România.Moştenitorii lui Efrem Obrenovici încheie cel de-al doilea capitol şi dau naştere 
intrigii poveştii satului Manasia, când o vând fostului ministru de externe al Bulgariei Ion 
Hagianoff, exilat în România, care va locui aici împreună cu soţia, franţuzoaica Marie-Claire 
Hagianoff şi cu fiul lor, Nicolae. Familia Hagianoff oferă satului Manasia o perioadă prosperă în 
evoluţia sa şi pun pe harta României un important obiectiv de patrimoniu, domeniul Manasia. În 
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satul Manasia, Ion Hagianoff şi ulterior, fiul său Nicolae, ridică în zonă biserica parohială, şcoala 
sătească, monumentul eroilor, căminul cultural, primăria, hanul şi actualul conac. Punctul 
culminant al poveştii este determinat de construcţia impresionantului conac, între anii 1899 – 
1900, în stil eclectic cu elemente de Art Nouveau, care ulterior va prelua numele „părinţilor săi”, 
Hagianoff. După moartea lui Ion Hagianoff în 1919, fabrica trece în proprietatea fiului său 
Nicolae, care o va administra singur până în anul 1923 când se asociază cu Ferdinand Koska, 
proprietarul unei fabrici similare din Bucureşti, astfel încât produsele fabricii din Manasia să fie 
desfăcute în depozitele din Bucureşti ale lui Koska.   Fabrica de cărămizi şi ţigle din Manasia se 
transformă în anul 1935 în societate pe acţiuni sub denumirea Fabrica de Cărămizi şi Ţigle 
Nicolae Hagianoff & Ferdinand Koska SA. Pe cărămizile şi ţiglele produse aici apare sigiliul 
Koska & Hagianoff. Fabrica înregistrează un apogeu al producţiei în anul 1938, când încep să 
producă şi diverse ornamente pentru casele ţărăneşti, printre care şi renumitul cocoş care se 
amplasează până în zilele noastre pe acoperişuri, care devine şi un simbol important al fabricii.   
Între anii 1923 – 1937, satul Manasia este întregit prin construcţia unei şcoli, a primăriei noi şi a 
„Monumentului eroilor căzuţi în Primul Război Mondial”, construcţii ce sunt plătite integral de 
către familia Hagianoff. 
În anul 2006, domeniul Manasia, abandonat şi aflat în stare jalnică, începe un nou capitol. 
Ariadna Löwendal Dănilă, fiica actriţei Irina Dall (Löwendal) şi nepoata marelui artist George 
Löwendal cumpără domeniul şi îl restaurează treptat cu ajutorul unei echipe de 
profesionişti.Ariadna Löwendal Dănilă creionează designul şi decorează fiecare cameră a 
conacului cu piese de mobilier şi accesorii elegante, fiecare cu povestea sa, cumpărate din cele 
mai bune magazine de antichităti din România şi străinătate, totul pentru a reda gloria şi eleganţa 
de odinioară.Fascinant prin nobleţea descoperită de îndată ce îi treci poarta, Domeniul Manasia 
îşi revendică gloria de altădată prin crearea cadrului perfect pentru experienţe sofisticate şi 
memorabile, adaptate mediului social contemporan.Cu integritate şi respect faţă de bogata valoare 
istorică a locului, o echipă impresionantă de arhitecţi şi decoratori, sub atenta îndrumare a 
actualilor proprietari – Ariadna Löwendal Dănilă şi soţul său – restauratorul Dorin Dănilă, alături 
de arhitectul şef Alexandra Chiliman Juvara, dau un nou suflu acestei proprietăţi.   Impresionante 
prin atenţia desăvârşită acordată fiecărui detaliu, saloanele conacului, crama sau parcul sunt 
reinventate şi adaptate contextului contemporan şi nevoilor oricărei organizaţii, companii sau 
persoane în căutare de spaţiul perfect pentru desfăşurarea unui eveniment social, corporatist sau 
privat. Conacul impresionant are nouă saloane, fiecare amenajat diferit. Artiştii şi desginerii care 
au lucrat la restaurare au făcut ca şi în interior conacul să arate la fel cum era în urmă cu mai bine 
de 100 de ani. Fiecare încăpere este mobilată cu piese rare, achiziţionate de la case de licitaţii 
celebre din Paris şi alte capitale europene. Piesa de rezistenţă o reprezintă camera orientală, pe 
care Ion Hagianoff a amenajat-o special pentru soţia sa, Marie Claire Hagianoff. În prezent, la 
conacul de la Manasia se organizează atât evenimente publice cât şi private. Printre evenimentele 
organizate se află şi Picnic în the Park, unde turiştii pot savura preparate deosebite şi se pot relaxa 
în domeniul de 2 hectare. Întreg domeniul este disponibil vizitării de către public în urma 
solicitării în prealabil a cel puţin unuia dintre serviciille disponibile sau în timpul evenimentelor  
deschise publicului şi desfăşurate pe parcursul anului.  
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AM AVUT OCAZIA IN ULTIMUL TIMP SA CITESC UN ROMAN FOARTE APRECIAT AL 
SCRIITORULUI ISRAELIAN  DAVID GROSMAN. SUBIECTUL ESTE BAZAT PE FAPTE 
REALE PETRECUTE IN YUGOSLAVIA ANILOR ”50.CONSIDER CA SUBIECTUL SI 
CONCEPTIA ROMANULUI AR PUTEA INTERESA PE CITITORII PUBLICATIEI 
“MENORA”. 
                                                    Paula Moscovici/Tel Aviv 
VA TRIMIT RECENZIA ACESTUI  ROMAN CU RUGAMINTEA DE A O INTEGRA IN 
VIITORUL NUMAR AL”MENOREI”.                                              

« LA VIE JOUE AVEC MOI » 
(“VIAȚA SE JOACĂ CU MINE”) 
Autor:  David Grossman (2019, Israel) 

Personaje:   
Vera Novak,Miloș Novak,Tuvia (z.l),Nina,Rafi,Gili (Guily) 
Romanul lui David Grossman este construit pe baza unor fapte reale, petrecute în anii primului 
deceniu care a urmat sfârșitului celui de-al doilea război mondial și se extinde până în primii ani 
ai secolului XXI (2008). 
Din punct de vedere geografic, autorul  conduce cititorul în perioada sumbră a Europei de Est, în 
fosta Iugoslavie, pe o durată de aproximativ șaizeci de ani, ajungând în Israel, într-un kibuț din 
nordul țării. 
Pentru a facilita aprofundarea acțiunii, este necesară o scurtă prezentare a  situației geopolitice din 
acei ani. 
Iugoslavia, federație formată din câteva țări de origine slavă, se află în zona estic-centrală a 
Europei și este condusă de mareșalul Iosip Broz Tyto.Federația face parte din țările aflate sub 
puternica influență, mai exact dominație  a Uniunii Sovietice, la cârma căreia  se află  crâncenul 
dictator  Iosif Vissarionovici Stalin. 
Între conceptul de dictatură comunistă impus de Stalin țărilor membre ale Tratatului de la 
Varșovia și modelul de comunism pe care  Tyto îl dorește instalat în țara sa,  există anumite 
divergențe care nu sunt acceptate de  Stalin. Se creează o situație în care în Iugoslavia există 
adepți ai doctrinei staliniste, dar și mulți patrioți  iugoslavi, unii foști partizani care optează pentru 
forma de comunism implementată de Tyto. 
Și cum în acei ani și pe acele meleaguri nu există opțiunea dualității de opinie, cei care nu acceptă 
politica impusă de Tyto sunt considerați dușmani ai poporului și prin urmare trebuie “reeducați” – 
astfel că aceștia sunt arestați, condamnați la “reeducare” prin muncă silnică în lagăre de 
concentrare. Scopul reeducării este acela de a anihila opiniile celor arestați, până la distrugerea lor 
psihică și fizică. 
Un astfel de lagăr a fost înființat pe o insulă pustie și aridă aflată în nordul Mării Adriatice, pe 
teritoriul actualei Croația, la 300 km distanță de capitala Zagreb. Numele insulei este Goli Otok - 
insula pleșuvă, în traducere. 
Prima parte a romanului este dedicată prezentării personajelor în prezent (2008), în kibuț, unde se 
întrunesc toți membrii familiei împreună cu  ceilalți membri ai kibuțului, pentru a participa la  
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festivitățile ocazionate de  aniversarea de nouăzeci (90) de ani ai Verei. Așa cum se obișnuiește în 
asemenea ocazii, se deapănă amintiri, unele nu tocmai plăcute. Într-un anumit fel, personajul 
principal, cel puțin sub aspect psihologic, este Nina - fiica Verei. Încă din primele pagini se 
conturează relația bizara dintre cele doua ființe, mama și fiica, pe cât de legate genetic, pe atât de 
distanțate psihologic și sentimental. 
Odată festivitățile încheiate, Nina, cu apriga dorință de a cunoaște adevărul referitor la trecutul ei, 
apelează la fiica sa, Guily, de profesie cineastă, să realizeze un film biografic al acestei familii. 
Odată hotărârea luată, familia compusă din cele trei generații – mama (Vera) -fiica (Nina) – 
nepoata (Guily) și Rafi (soțul Ninei și tatăl lui Guily) pornesc într-o lungă și dificilă (din punct de 
vedere emoțional) călătorie în Croația, acolo unde în urmă cu  zeci de ani Vera și-a trăit anii de 
tinerețe, dar mai ales o perioadă neagră din viața ei. 
Pregătirile voiajului odată finalizate și înarmați cu o cameră de filmare performantă, se pornește 
la drum. 
Amintirile  încep să se  depene încă de pe Aeroportul Ben Gurion, înainte de îmbarcarea în 
avionul care  îi va duce la Zagreb, capitala Croației. Ajunși la Zagreb cu o mașină închiriată, cei 
patru urmează să parcurgă un traseu de aproximativ 300 kilometri până la insula Goli Otok,  loc 
de tristă amintire pentru Vera, azi devenit muzeu. Călătoria, cu toate popasurile ei, este pentru 
Vera o ocazie de a-și aminti cât se poate de detaliat fiecare loc, fiecare casă, orașul natal, părinții, 
surorile, viața frumoasă a familiei, familie de evrei cu situație materială mulțumitoare, în care 
viitorul celor trei fete era programat încă din anii lor de adolescență. Da, viitorul surorilor ei era 
programat, dar nu și al Verei. Vera cunoaște la balul de absolvire a liceului un tânăr ofițer sârb, 
total lipsit de mijloace materiale, fapt care pentru ea nu avea nicio importanță. Ea se îndrăgostește 
de acest ofițer pe nume Miloș Novak, dragoste și dăruire care îi vor pecetlui viitorul. Contrar 
voinței părinților, hotărăște să se căsătorească cu el și va trăi o dragoste unică pentru care Vera 
este dispusă la orice sacrificiu, chiar până la moarte. 
Situația politică devine din ce în ce mai  tensionată, se declanșează  cel  de al doilea război 
mondial, părinții și surorile Verei sunt trimiși la Auschwitz, în lagărele naziste de exterminare, 
din  care doar surorile au supraviețuit. 
Vera împreună cu Miloș se ascund în sătucul lui izolat, unde la căsuța părintească, Vera are parte 
de oarecare liniște și mai ales de înțelegere și respect din partea părinților lui Miloș. 
Războiul este în plină desfășurare iar Miloș este prins de  nemți. Deși rănit, reușește să evadeze și 
se ascunde în fosta lor locuință din oraș. Vera hotărăște să-l salveze și să-l aducă în sat, cu orice 
preț. 
Ea pornește la drum împreună cu tatăl lui Miloș și, trecând prin cele mai primejdioase situații, 
reușește să-l aducă acasă. Dar este grav rănit și viața îi este în pericol. Dragostea Verei și 
priceperea mamei lui reușesc să-l salveze. 
Anii trec, războiul se sfârșește, în viața celor doi îndrăgostiți apare o rază de lumină - se naște 
micuța Nina, iar tânăra familie, ca mulți alții, încearcă să revină la o viață normală. 
Dar in exterior există conflicte politice și dictatura lui Tyto devine din ce în ce mai periculoasă, 
cu precădere pentru cei ce nu o acceptă. 
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Vera și Miloș sunt adepții doctrinei staliniste și în contextul creat, ei sunt considerați dușmani ai 
poporului. Pentru dușmanii poporului, nu există clemență! Ei trebuie “reeducați”. Reeducare 
înseamnă lagăre de reeducare prin detenție și condamnare la muncă silnică, până când deținuții 
“se conving” că au ales calea greșită și îi cer iertare marelui conducător - Tyto. 
În asemenea condiții,  o mare parte dintre deținuți nu rezistă la torturile fizice și psihice. Puțini 
sunt cei care vor mai vedea lumina zilei..Miloș, adept convins al doctrinei pe care o apără, odată 
arestat, își pune capăt zilelor. Vera este și ea arestată iar călăii noii dictaturi o pun în situația de a 
trăda memoria lui Miloș. Vera refuză cu vehemență  o asemenea trădare. Verdictul călăilor este 
clar - lagăr de reeducare. Micuța Nina rămâne singură, practic în stradă, până când sora Verei o 
acceptă în  casa ei, într-o atmosferă total lipsită de iubire. Vera este trimisă în lagărul de pe insula 
“Goli Otok”, comparat ca teroare și cruzime cu faimoasa închisoare americană Alcatraz. 
La Goli Otok, Vera trăiește zile de teroare și schingiuiri morale și fizice, dar nu cedează sub nicio 
formă să denigreze memoria lui Miloș. Sub presiune politică internațională, lagărul este închis și 
Vera este eliberată după aproape trei ani de detenție. 
Ea revine “acasă”, dar acum  apare o nouă situație, care de fapt este miezul conflictului acestui 
roman - reîntâlnirea cu Nina, practic părăsită la vârsta de șase ani!! 
Abia după zeci de ani în care Nina, părăsită și lipsită de dragoste și sprijin matern în copilărie, nu-
și găsește echilibrul în viață, abia acum în călătoria la Goli Otok, află adevărul. 
La vremea respectivă, la interogatoriu, călăii regimului îi propuseseră un târg -“furnizează 
informații legate de Miloș și te eliberăm, ca să fii împreună cu fiica ta”. Refuzul Verei a însemnat 
de fapt pecetluirea formării caracterului Ninei, cu toate consecințele ulterioare. 
Nina a căutat toată viața ei adultă iubire și înțelegere, dar chiar și atunci când a putut beneficia de 
ele, nesiguranța și neîncrederea în oameni - întipărite adânc în sufletul ei - au împiedicat-o să se 
bucure de viață.În multiplele  discuții avute în decursul anilor și mai ales după stabilirea lor în 
Israel, Vera nu a dezvăluit Ninei și nici celorlalți membri ai familiei episodul petrecut la acel 
interogatoriu. 
Acum, ajunsă la venerabila vârstă de nouăzeci de ani, în atmosfera călătoriei spre Goli Otok, Vera 
are curajul destăinuirii..   
Nina află în sfârșit adevărul, dar dilema în care este pusă e imensă. Dată fiind vârsta înaintată a 
Verei și mai ales sănătatea precară a Ninei, diagnosticată cu crunta Maladie Alzheimer, ea o iartă 
pe Vera  și încearcă o reconciliere cu ea, renunțând la atitudinea rece și distantă, pe care o avusese 
în decursul anilor.Guily si Rafi, cei care filmează aceasta călătorie, acceptă cu dificultate 
mărturisirea Verei. 
Guily o abordează pe bunica ei iubită cu o frază logică, dar cutremurătoare : 
“Ai ales să glorifici moartea în locul vieții  copilului tău”. Dar este prea târziu...anii  au trecut. 
Autorul analizează cu minuțiozitate această situație de viață și lasă la latitudinea cititorului 
găsirea soluției optime. Cititorul parcurge împreună cu Vera tot acest drum plin de dezvăluiri și 
amintiri în care chiar și pietrele ”vorbesc”. Aceasta călătorie se încheie lăsând încă multe răni  
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deschise, dar și cu o doză de optimism. Cei patru drumeți revin acasă în kibuț, unde Guili - tânăra 
generație –  
va aduce pe lume o fetiță care va primi numele Nina.  
Viața își continuă cursul.. 
Autorul reușește să prezinte în mod aprofundat și autentic relația mamă-fiică, care sub diverse 
forme și epoci a făcut obiectul a numeroase romane și studii psihologice. 
N.B. Vă recomand cu căldură lectura romanului, atât în original în ebraică cât și într-una din cele 
douăzeci de limbi în care a fost tradus. 
                                                                                                                            Decembrie 2021 


