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**  -   Israelul ar putea începe vaccinarea adolescenţilor cu vârste cuprinse între 12 şi 15 ani în 
luna mai, au declarat joi oficiali din domeniul sănătăţii, după ce laboratoarele Pfizer şi BioNTech au 
anunţat că vaccinul lor împotriva COVID-19 este 100% eficient la acest segment de vârstă. Un 
studiu realizat în condiţii reale pe 1,2 milioane de persoane în Israel, unde mai mult de jumătate din 
populaţia de 9,2 milioane de locuitori a primit două doze de vaccin Pfizer/BioNTech, a arătat că 
acesta este eficient în proporţie de 94%; 
**  -   Israelul se pregateste sa intampine turistii cu investitii in infrastructura si obiective turistice 
renovate, iar Locurile Sfinte ale Ierusalimului se redeschid treptat. Cu graniţele închise călătoriilor 
internaţionale ca urmare a pandemiei, Israelul şi-a petrecut ultimul an îmbunătăţindu-şi 
infrastructura, gata să-i întâmpine pe turişti în cel mai bun mod posibil de îndată ce restricţiile vor fi 
ridicate. Primul test al tuturor investiţiilor făcute de autorităţile de la Ierusalim a fost chiar perioada 
Paştelui Catolic, sărbătorit fără carantină, dar cu respectarea unor minime măsuri de distanţare 
socială ;
**  -  Israelul și Grecia au încheiat cel mai mare acord de achiziții publice din domeniul apărării, a 
anunţat Ministerul Apărării din Israel . Ca parte a tranzacției, compania israeliană Elbit Systems Ltd. 
va realiza un centru de instruire pentru forțele aeriene grecești, în baza unui contract în valoare de 
aproximativ 1,65 miliarde de dolari. Elbit a comunicat că va furniza noi avioane de antrenament M-
346 și va întreține întreaga flotă de antrenament a forțelor aeriene grecești, care cuprinde zeci de 
avioane M-346 și T-6, pentru o perioadă de aproximativ 20 de ani ;
**  -  în oraşul Petach Tikva din Israel a avut loc inaugurarea Pieţei Regina-Mamă Elena a 
României. Evenimentul a reunit oficiali israelieni, supravieţuitori ai Holocaustului şi familiile lor, 
precum şi reprezentanţi ai comunităţii israelienilor originari din România. Iniţiativa de a denumi o 
piaţă în memoria Reginei-Mamă Elena reprezintă un gest cu o semnificaţie simbolică deosebită, 
care reflectă legăturile strânse între România şi Israel", se arată într-o postare făcută luni pe pagina 
de Facebook a Familiei Regale a României. Regina-Mamă Elena a primit din partea Yad Vashem 
titlul „Drept între popoare”, în anul 1993, pentru curajul său în salvarea evreilor în timpul 
Holocaustului din România, în special pentru acţiunea ei hotărâtoare în împiedicarea deportării 
evreilor către lagărul de exterminare de la Belzec, în toamna anului 1942, precum şi pentru 
pledoariile ei, între anii 1943-1944, pentru a permite întoarcerea evreilor şi rromilor deportaţi din 
Transnistria ;
**  -   Israelul a introdus brăţăra electronică pentru carantinarea călătorilor sau izolarea 
persoanelor asimptomatice. Aceste dispozitive vor funcţiona ca o aplicaţie pentru smatphone. Cei 
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care intră în Israel vor fi nevoiţi să poarte brăţări electronice pentru carantinare. Aceste dispozitive 
sunt menite să fie purtate acasă şi să ţină locul hotelurilor care trebuiau să găzduiască şi să 
monitorizeze călătorii. Cei care refuză aceste brăţări vor fi izolaţi la un hotel ca până acum. 30.000 
de astfel de brăţări au fost achiziţionate de la compania SuperCom, prezentă în mai multe ţări din 
Europa şi din Asia ;
**  -  O companie din Israel a pus la punct un dispozitiv de tip handheld care este capabil să 
scaneze boabele de cafea şi să le stabilească calitatea. Maşina, care funcţionează pe baza inteligenţei 
artificiale, are nevoie în prima fază de un om care să introducă parametrii de calitate iar după aceea 
va putea clasifica cafea chiar şi până la prăjire. Compania din Israel a finalizat chiar şi un program 
pilot cu Carcafe, divizia din Columbia a grupului Volcafe, unul dintre cei mai mari traderi de cafea 
din lume.Tranziţia la computere ar modifica modul tradiţional de evaluare a cafelei de către oameni, 
cunoscut sub numele de „cupping”. Experţi bine pregătiţi şi plătiţi, denumiţi Q graders, de la bursa 
ICE Futures din New York se ocupă de sarcina dificilă a stabilirii calităţii şi valorii boabelor de 
cafea primite de bursă. La rândul lor, firmele de trading şi cele care se ocupă de prăjirea cafelei au 
proprii lor evaluatori.  „Cupping” este un proces complicat comparabil cu cel derulat de somelieri în 
cazul vinurilor ;
** -  Activisti palestinieni au lansat zeci de proiectile catre Israel iar armata israeliana a anuntat ca 
a efectuat, ca represalii, atacuri aeriene, dupa ce noi violente au avut loc in Ierusalimul de Est si in 
apropierea Orasului vechi, in toiul Ramadanului. Violente au fost raportate si intr-un cartier 
palestinian, unde manifestanti au aruncat cu proiectile incendiare in politisti si cu pietre in locunte 
sau masini israeliene ;
**  -  O adunare religioasă uriașă din nord-estul Israelului s-a transformat, într-o tragedie. 45 
de morți și peste 150 de răniti – Pelerinajul, care are loc cu ocazia sărbătorii Lag Baomer, se 
desfăşoară la Meron, în jurul presupusului mormânt al rabinului Shimon Bar Yochai, un talmudist 
din secolul al II-lea, căruia i se atribuie scrierea Zoharului, opera centrală a misticismului evreiesc. 
Lag Baomer este o sărbătoare plină de bucurie, ce marchează amintirea încheierii unei epidemii 
devastatoare în rândul elevilor unei şcoli talmudice din acea vreme.Autorităţile au permis 
participarea a 10.000 de persoane în incinta mormântului. Potrivit organizatorilor însă, peste 650 de 
autobuze au fost închiriate în toată ţara, ceea ce înseamnă cel puţin 30.000 de persoane, în timp ce 
presa locală a raportat peste 100.000 de participanţi. Surse din poliție, citate de Haaretz, spun însă că 
teribilul incident s-a petrecut pe un culoar îngust de acces către locul desfășurării evenimentului și 
totul a pornit de la o persoană din mulțime care s-a împiedicat, trăgând zeci de alte persoane după 
ea, pe principiul dominoului ;
**  -  Armata israeliană a redeschis zona de pescuit până la 15 mile'' marine (aproximativ 28 de 
kilometri) din dreptul Fâşiei Gaza, în Marea Mediterană, după trei zile în care a fost închisă ca 
urmare a continuării tirurilor de rachete lansate către teritoriul israelian  ;
**  -  Premierul israelian Benjamin Netanyahu a decretat o zi de doliu naţional duminică și a 
anunţat vineri o anchetă completă cu privire la busculada produsă în cursul nopţii la o sărbătoare 
religioasă în nordul ţării. Premierul Netanyahu s-a deplasat vineri în oraşul Meron, unde s-a întâlnit 
cu poliţişti şi alte servicii implicate în eforturile de salvare, cerându-le oamenilor să se abţină de la a 
răspândi zvonuri pe reţelele sociale ; ( Sursa:Anima News, HotNews.ro, astazi.ro)
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Xx    - Echipe mixte formate din comisari ai Gărzii Naționale de Mediu Vrancea și de polițiști din 
cadrul IPJ Vrancea, au desfășuarat o amplă acțiune privind modul de gestionare și transport al 
deșeurilor periculoase și nepericuloase pe raza localității Slobozia Bradului.Acțiunea a urmărit 
identificarea activităților ilegale, concentrate în special pe transportul și comercializarea deșeurilor ;
Xx   -    În vederea îmbunătățirii serviciilor oferite, CUP SALUBRITATE SA va efectua 
începând cu luna aprilie 2021, activități de salubrizare stradală constând în următoarele:
Măturat stradal (străzi, alei, trotuare – manual și mecanizat);
Spălat mecanizat carosabil și trotuare.
Activitatea de salubrizare stradală se va efectua pe tot parcursul anului, după graficul stabilit pe zone 
de acționare, grafic care  poate fi accesat pe pagina de internet a societății la adresa 
https://www.salubfocsani.ro/salubrizare_stradala.html.Astfel, rugăm posesorii de autoturisme ca în 
intervalul orar al zilelor destinate activității de salubrizare stradală, să elibereze atât partea carosabilă 
cât și trotuarele și parcările astfel încât utilajele CUP SALUBRITATE SA să poată acționa în condiții 
optime ;
Xx   -  Urmare a demersurilor făcute de Primarul Daniel Nicolaș prin aparatul de specialitate din 
cadrul Primariei orașului Odobești, un nou obiectiv de investiții, “Construire tabără de arheologie, 
punct de belvedere și cale de acces pentru punerea în valoare a siturilor de arheologie Cetățuia și 
Antonio” a fost introdusă în lista de sinteză a subprogramului „Alte obiective de interes public sau 
social în domeniul construcțiilor”. Această tabără alături de celelalte obiective care sunt în curs de 
contruire și amenajare, vor contribui la îmbunătățirea vieții populației în orașul Odobești și la 
dezvoltarea turismului în zonă ;
Xx   -  Compania vrânceană Menarom a deschis la Focșani unul dintre cele mai mari magazine de 
electrocasnice și obiecte de menaj operat de un comerciant independent din România. Magazinul cu o 
suprafață generoasă de 1500 pătrați și circa 9500 de produse este deschis în spațiul de pe Calea 
MOLDOVEI – Șoseaua de centură a Focșaniului, unde a funcționat hypermarketul Zanfir. În 
Vrancea este singurul mare magazin independent de electrocasnice și menaj ;
Xx   - Câțiva cetățeni care săpau fundația unei case în comuna Gologanu au descoperit 
surprinși un proiectil exploziv de calibrul 152 milimetri. Oamenii au sunat la 112 iar la fața locului 
s-au deplasat specialiștii pirotehniști din cadrul ISU Vrancea. Aceștia au preluat proiectilul și l-au 
transportat în siguranță într-un loc special amenajat unde a fost depozitat în vederea distrugerii ;

promotoare a istoriei și valorilor Aeronauticii Naționale în arealului vrâncean și-a propus, la mijloc 
de primăvară, promovarea unui eveniment reper al istoriei Aeronauticii Române cu impact la nivelul 
comunității vrâncene, aniversarea celor 35 DE ANI DE LA :
EXECUTAREA, LA 18 APRILIE 1986, PRIMULUI ZBOR ÎN FORȚELE AERIENE ROMÂNE 
CU AVIONULUI IAK-52, PE  AERODROMUL FOCȘANI ; 
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Xx   -   Primăria Municipiului Focșani lansează concursul ”Vitrine de Paște”9 aprilie 2021 este 
prima zi în care focșănenii se pot înscrie la concursul ”Vitrine de Paște”, la care pot participa toți 
agenții economici din oraș.Concursul se adresează operatorilor economici, care își vor orna vitrinele 
și spațiile interioare în ton cu tematica Sfintelor Sărbatori Pascale, urmând a se derula în perioada 9 
– 30 aprilie 2021. Începând cu data de 23 aprilie 2021, ora 16.00 fotografiile cu vitrinele împodobite 
vor fi postate pe pagina de Facebook a Primăriei Municipiului Focșani, într-un format unitar, pentru 
a fi votate și de cetățeni ;
Xx   - S-a deschis KIDS OUTLET, primul outlet exclusiv pentru copii din Vrancea, la etajul I al 
magazinului Milcov. Magazinul KIDS OUTLET, va fi aprovizionat de două ori pe săptămână. 
Astfel, părinții au la dispoziție o gamă variată de produse pentru copii cu vârste cuprinse între 0-15 
ani.  Program funcționare: Luni-Vineri: 09:00-18:00; Sâmbătă: 09:00-14:00 ;
Xx -  Sub egida Consiliului Judeţean Vrancea, Centrul Cultural Vrancea, în parteneriat cu 
Comunitatea Evreilor Focșani, organizează la Sinagoga din Focșani, expoziția de pictură Visând 
la tine! Lucrările aparțin domnișoarei Elena Cricorian, absolventă a Școlii Populare de Artă, secția 
Pictură, promoția 1990, profesor Liviu Nedelcu, membră în Cenaclul Artiștilor Amatori din 
Vrancea, constituit din absolvenți și elevi activi ai Școlii Populare de Artă Focșani ;
Xx   - Centrul Cultural Vrancea, sub egida Consiliului Județean Vrancea, organizează în 
parteneriat cu Asociația Voluntariat pentru Viață din Mărășești, un proiect cultural, desfășurat în 
perioada 8 aprilie – 30 aprilie 2021. Miercuri, 21 aprilie, la ora 17.00, în Pinacoteca Centrului 
Cultural Vrancea, str. Mitropolit Varlaam nr. 48 bis, se va desfășura un Atelier de pictură în ulei, 
coordonat de voluntara Svetlana Golder din Rusia, adresat tinerilor din județul Vrancea. Atelierul se 
adresează tuturor celor care doresc să se exprime și să se relaxeze prin desen și pictură, indiferent de 
experiența anterioară în domeniul artelor plastic ;
Xx   -  Inspectoratrul Școlar Vrancea a primit 71 de table interactive achiziționate de Ministerul  
Educației prin proiectul ROSE. Fiecare tablă este completată de un videoproiector și un computer, 
întregul echipament având o valoare de 665.105 lei (135.000 de euro). Tablele vor fi distribuite 
către 16 unități școlare din Vrancea, acestea contribuind clar lacreșterea actului educațional din 
școlile vrâncene. Cele mai multe table interactive vor ajunge la Liceul de Artă „Gh. Tattarescu” din 
Focșani (14), Liceul „Simion Mehedinți” din Vidra (8), Liceul „Grigore Gheba” din Dumitrești (7), 
Colegiul Național „Emil Botta” din Adjud (6) și Colegiul Tehnic „Valeriu D. Cotea” din Focșani (5)
Xx   -  În cadrul manifestărilor dedicate Săptămânii Naţionale a Bibliotecilor Publice din 
România, joi, 22 aprilie 2021, începând cu ora 12, la Sinagoga din Focşani, Biblioteca Judeţeană 
„Duiliu Zamfirescu” Vrancea inaugurează serviciul de bibliotecă denumit „Biblioteca 
Minorităţilor”, în cadrul proiectului „Cărți și minorități în spațiul cultural focșănean”, derulat în 
parteneriat cu Comunitatea Evreilor din Vrancea ;
Xx   -  Sala Balada din Focșani va fi gazda ediției a XIV-a a Simpozionului Național ,,Ziua 
Pământului”, având ca temă „Pământul, între fascinația naturii și valorile patrimoniului spiritual”. 
Organizatorii acestui eveniment : Primăria Municipiului Focșani, Ansamblul Folcloric „Țara 
Vrancei”, Societatea de Geografie din România – Filiala Vrancea, Primăria Pufești și Asociația 
Personalului Didactic „Simion Mehedinți” ;
                                                                                                              ( Sursa : Ziare din Vrancea)
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-  Poliţia indiană a anunţat că a arestat doi bărbaţi acuzaţi că se foloseau de maimuţe pentru a fura 
bani pe străzile capitalei New Delhi. Cei doi au fost reţinuţi după ce un bărbat, de profesie avocat, a 
depus o plângere la poliţie că trei bărbaţi cu maimuţe l-au înconjurat şi i-au furat 6.000 de rupii 
(aproape 68 de euro).Aproape în întreaga ţară autorităţile se confruntă cu ameninţarea reprezentată 
de maimuţe în principalele oraşe, care nu ezită să intre în locuinţe în căutare de hrană. Însă 
capturarea lor este interzisă, în virtutea unei legi din 1972. Al treilea suspect a reuşit însă să fugă, 
iar maimuţele au fost transportate într-un adăpost pentru animale ;
-  În nordul provinciei chineze Shanxi, a fost descoperit o fîntînă de lemn săpată cu mai bine de 
două mii de ani în urmă. Analiza lemnului a arătat că fîntîna a fost construită aproximativ la 
sfîrșitului Perioadei Statelor Războinice (475-221 Î. HR.). Ea are nouă metri adîncime și 4,5 metri 
lățime. Structura din lemn are nouă pereți (în China antică, acest număr simboliza longevitatea și 
începutul luminos al "yan"). Se remarcă faptul că tehnologia zidirii din lemn a fîntînii este "foarte 
rafinată", iar descoperirea sa are o importanță deosebită pentru studierea tehnologiei de construcție a 
fîntînilor antice și a construcțiilor timpurii din lemn ;
- Doi bărbaţi înarmaţi au pătruns în celebrul hotel de lux George V din Paris, situat în 
proximitatea Bulevardului Champs-Elysees şi au furat bijuterii create de companii de renume, în 
valoare de 100.000 de euro, după ce au spart mai multe vitrine, au precizat sursele. Hoţii, care au 
reuşit să fugă, nu au rănit nicio persoană. Ancheta a fost încredinţată Brigăzii pentru combaterea 
banditismului din cadrul Poliţiei Judiciare din Paris ;
- Poliţia din Dubai a arestat un grup de femei care s-au fotografiat şi s-au filmat nud pe balconul 
unui zgârie-nori din cel mai mare oraş al Emiratelor Arabe Unite. Grupul de femei a fost arestat 
pentru încălcarea legii privind decenţa în public, dar şi pentru distribuirea de material pornografic. 
Încălcarea legii privind decenţa în public poate fi sancţionată în Emiratele Arabe Unite cu până la 
şase luni de închisoare şi o amendă de 5.000 de dirhami (aproape 1.160 de euro), iar distribuirea de 
material pornografic prevede de asemenea pedepse cu închisoarea şi sancţiuni de până la 500.000 de 
dirhami (aproape 116.000 de euro). Fotomodele sunt originare din Belarus, Republica Moldova, 
Rusia şi Ucraina ;
- Un bătrân în vârstă de 80 de ani, din Marea Britanie a câștigat  la loto, după ce și-a uitat 
ochelarii de vedere acasă și nu a văzut ce numere a bifat. De fiecare dată când juca la EuroMillions, 
bărbatul obişnuia să pună datele de naştere ale membrilor familiei sale. Denis Fawsitt şi-a uitat 
ochelarii acasă şi a fost nevoit să joace numere aleatorii din urna pusă la dispoziţie de vânzătoare. 
Bătrânul a câştigat suma de 116.124 de lire sterline, echivalentul a 113.000 de euro. A sărbătorit 
victoria alături de soţia sa, în vârstă de 79 de ani. Cei doi vor investi bani în redecorarea casei, în 
grădină şi într-un televizor nou, dar vor dona o bună parte şi copiilor şi nepoţilor lor ;
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- Un barbat a furat o ambulanta si a gonit pe strazile din Dallas pana in Collin County.Nu a tinut 
cont de niciun semn de circulatie si a fost la un pas si sa loveasca alte masini.Aproape o ora a durat 
pana cand politia a reusit sa-l incolteasca in siguranta.A fost dus  la sectie intr-un scaun cu rotile ;
- Un hoț a furat 1.700 de doze de vaccin anti-COVID dintr-un spital din statul indian Haryana. 
Apoi, a returnat vaccinurile furate într-un magazin de ceaiuri, situat în fața unei secții de Poliție, 
spunându-i vânzătorului că a adus mâncare pentru poliție.Hoțul a lăsat și un bilet în care a scris că nu 
știa că a furat doze de vaccin anti-COVID. Furtul a ieșit la iveală când un angajat al spitalului a 
observat că încuietoarea congelatorului în care erau vaccinurile a fost spartă.Poliția a început o 
anchetă în acest caz și îl caută pe hoț ;
- Peste patru tone de canabis ascunse într-un transport plecat din Liban cu destinaţia Slovacia au 
fost confiscate în portul grec Pireu. Marfa venise din Liban şi urma să ajungă în Slovacia cu 
trenul.Autorităţile elene au primit primele informaţii despre încărcătura ilicită de la anchetato-rii 
americani staţionaţi în Atena. Pentru moment nu se ştie cine se află în spatele transportului. 
Până în prezent nu s-au făcut arestări.Europa de Sud-Est este considerată un centru important pentru 
traficul de cannabis ;
- Angajatul unui spital din Italia este acuzat că a lipsit de la muncă timp de 15 ani, deşi era 
plătit. Bărbatul ar fi încetat să se prezinte la muncă la spitalul Ciaccio din orașul Catanzaro, din 
sudul orașului, în 2005. Arestările sunt rezultatul unei anchete îndelungate a poliției cu privire la 
absenteismul și a presupuselor fraude din sectorul public italian. Poliția l-a acuzat pe bărbat, de 
asemenea, că l-a amenințat pe managerul său, astfel încât omul să nu depună un raport disciplinar 
împotriva sa. Managerul respectiv s-a retras ulterior, au adăugat oamenii legii, însă absența 
continuă a angajatului nu a fost niciodată observată de succesor sau de resursele umane ;
- Dentista pensionară din Genova, Angela Torelli, care a murit la vârsta de 91 de ani, a lăsat 
aproape 5 milioane de euro în scopuri caritabile: aproximativ 2,5 milioane pentru Lega del Filo d'Oro, 
1,5 milioane pentru genovezii nevoiași, prin Surorile Congregației „Surorile Săracilor” și o casă 
pentru Asociația Italiană de Cercetare a Cancerului. Au fost însă excluse din testament rudele femeii, 
care au încercat anul trecut să o interneze într-un centru pentru îngrijiri. Din testament nu lipsește 
asistenta fostei dentiste, iar soțului ei i-a rămas o casă din Prato Nevoso. Câte 20.000 de euro vor 
ajunge la femeia de serviciu și la administratorul care se ocupa de gestionarea proprietăților familiei ;
- Un bărbat din Filipine,Darren Manaog Peñaredondo a fost surprins cumpărând apă după ora 
18:00, încălcând astfel restricțiile în vigoare în orașul General Trias, din provincia Cavite. 
Provincia se află în carantină, iar oamenii nu au voie să iasă din case nejustificat între orele 18:00 și 
5:00. Partenera lui Peñaredondo, Reichelyn Balce, a declarat pentru o sursă locală că acesta și un alt 
bărbat care ar fi încălcat restricțiile anti-Covid au fost „duși în Plaza Malabon, în fața curții 
municipale și au fost obligați să facă exerciții fizice, câte 100”. Pentru că nu s-ar fi sincronizat, cei doi 
bărbați au fost obligați să repete genuflexiunile, făcând fiecare câte 300. Peñaredondo a ajuns acasă a 
doua zi, la 8 dimineața „și nu se putea mișca fără să fie ajutat”, „În acea zi s-a străduit să meargă, dar 
doar reușea să se târască”, a scris ea. Mai târziu a început să aibă convulsii, iar inima i s-a oprit. A fost 
resuscitat, dar a murit în jurul orei 22:00 ;                                  (Sursa: internet: ziare.com ) 
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              STIRI DIN SPORT              
-  Jucătoarea de tenis, Elina Svitolina, i-a spus „da” lui Gael Monfils. Cei doi au făcut anunţul pe 
Instagram.Vestea că cei doi se vor căsători a venit ca o mare surpriză după ce în februarie anul 
acesta cei doi anunţau că s-au despărţit. N-au stat departe unul de celălalt prea mult timp, iar acum 
au planuri de nuntă.Svitolina şi Monfils şi-au început relaţia în 2019, iar fanii lor s-au îndrăgostit de 
ei din prima secundă ;
-  Asma Al-Thani, o membră a familiei regale qatariene, a ajuns în Nepal pentru a încerca o 
ascensiune pe Everest şi pentru a deveni prima femeie din ţara sa care urcă pe "Acoperişul Lumii" 
(8.848 m), o ambiţie născută din dorinţa de a elimina stereotipurile. Alpinista qatariană va petrece 
45 de zile în Nepal şi va ajunge în ţara masivului Himalaya după o expediţie la Polul Nord şi o 
ascensiune pe Aconcagua (6.960 m), cel mai înalt munte din America de Sud. În această primăvară, 
cu ocazia deschiderii sezonului de căţărare, Nepal a emis 72 de permise de escaladare a Everestului, 
un număr mult inferior faţă de cele 381 de persoane care obţinuseră preţiosul permis înainte de 
pandemia de coronavirus ;
- Gianinna Maradona (31 de ani), una dintre fiicele legendarului argentinian decedat in noiembrie 
2020, a inceput acum o idila cu un alt fotbalist de top,conationalul Pablo Daniel Osvaldo (35 de 
ani), in prezent legitimat la Banfield (Argentina), dar care in trecut a evoluat multi ani in Europa, la 
echipe precum Juventus, Inter, Fiorentina, Roma, Espanyol sau FC Porto. Gianinna il urmeaza pe 
fotbalist peste tot. Astfel, cei doi s-ar afla in aceasta perioada in sudul Argentinei, intr-o serie de 
reprezentatii muzicale pe care Osvaldo le are cu trupa sa rock, muzica fiind a doua mare pasiune a 
sud-americanului ;
- Banderola de capitan aruncata pe gazon cand Cristiano Ronado, a parasit nervos terenul la 
finalul meciului Serbia - Portugalia, scor 2-2, la care in minutele de prelungire nu i-a fost validat un 
gol, desi mingea a depasit linia portii,a fost vanduta la licitatie cu 64.000 de euro, banii urmand sa 
fie folositi pentru un copil un bebelus de sase luni, Gavrilo Djurdjevic, care sufera de amiotrofie 
spinala, boala rara in cazul careia, fara tratament, muschii slabesc progresiv, ajungandu-se la 
paralizie sau chiar la deces inainte de varsta de 2 ani ;
-  O sportivă din Nigeria, (Aminat Idrees, 26 de ani ), care mai are cel mult o lună până va da 
naștere unui copil, a câștigat aurul la categoria Poomsae Mixt. Sportiva a declarat ca se simte 
mândră de realizările ei la evenimentul sportiv ce a avut loc în statul nigerian Edo ;
-   Fanii texani ai baseball-ului s-au bucurat de meciul favoriților de la Rangers, după ce 
organizatorii au decis să nu impună niciun fel de limită de spectatori la meciul desfășurat acasă, 
împotriva celor de la Toronto Blue Jays. Peste 38.000 de fani au fost prezenți pe Globe Life Field, 
mulți fără măști de protecție.Meciul dintre Texas Rangers și Toronto Blue Jays a marcat o premieră 
pentru sportul nord-american. Este primul eveniment sportiv desfășurat fără restricții de spectatori 
de la începutul pandemiei și până în present ;
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- Jucătoarea croată de tenis Oleksandra Oliynykova, numărul 655 mondial, o pasionată de 
criptomonede, a contactat piaţa de criptomenede NFT (Non Fungible Tokens) şi şi-a vândut o parte 
din braţ (o zonă de 15×8 cm deasupra cotului) în schimbul a trei Ethereum (o criptomonedă), 
respectiv 6.000 de dolari. Jucătoarea, care şi-a creat contul de Twitter Olicrypto, şi-a scos la licitaţie 
o bucată din braț cu care viitorul proprietar va putea face ce va dori – la fel ca și cu un bun imobiliar 
-, precum înscrierea unui tatuaj reprezentând o marcă, cu excepţia reclamelor la jocuri de noroc sau 
pariuri, care sunt interzise.
-   Dublul campion NBA Kevin Durant a fost amendat cu o amendă în valoare de 50.000 de 
dolari,pentru comentarii misogine și homofobe la adresa actorului și comediantului Michael 
Rapaport. Starul din NBA și-a cerut scuze după incident pentru limbajul folosit, acesta jignindu-l pe 
Rapaport pe rețelele de socializare ;
-   Legenda NBA, Scottie Pippen (55 de ani), a anunţat că fiul său cel mare, Antron, a murit la 
doar 33 de ani. Fostul jucător de la Chicago Bulls a dezvăluit că Antron, cu care împărtăşea 
pasiunea pentru baschet, suferea de astm cronic, o deficienţă care îi spulberase speranţele de a 
deveni jucător NBA. În 1994, Scottie Pippen a mai pierdut o fiică, Tyler, la doar câteva zile după 
naștere. În total, legenda NBA a avut 8 copii ;
- Uniunea Europeana de Fotbal (UEFA) a anuntat ca deschis o ancheta impotriva atacantului 
suedez Zlatan Ibrahimovic, care este suspectat ca ar fi investit, prin intermediul firmei sale 
Unknown AB, intr-un site de pariuri sportive, incalcand regulile celor doua organizatii. El detine 
10% din actiunile grupului Gameday Group DLC, care este actionar unic al Bethard.com, un site 
pariuri online cu sediul in Malta ;
- Rafael Nadal (34 de ani, 2 ATP) a cucerit cel de-al 12-lea titlu la Barcelona, impunându-se într-o 
finală-maraton contra lui Stefanos Tsitsipas (22 de ani, 5 ATP). Nadal  l-a învins pe Tsitsipas, jucă-
torul momentului în ATP, la capătul unuia dintre cele mai calitative meciuri din ultima perioadă, 
care a durat trei ore și 38 de minute - cel mai lung meci de două din trei seturi al anului ;
-  Boxerul Rashed Al-Swaisat a decedat, la vârsta de 19 ani, după ce a participat la Campionatele 
Mindiale de tineret de la Kielce, Polonia. Iordanianul Rashed s-a prăbuşit în a treia rundă a luptei 
sale cu estonianul Anton Winogradow, în cadrul categoriei 81 de kilograme. Al-Swaisat a primit 
primul ajutor pe ring apoi a fost dus de urgenţă la spital, unde a suferit o operaţie pe creier ;
-  Wimbledon, cel mai vechi turneu de Grand Slam din lumea tenisului, renunta la o regula valabila 
din 1877, ca ziua de duminica sa fie libera.Din anul 2022, organizatorii vor renuta la aceasta regula, 
astfel ca se va juca in toate zilele din cele doua saptamani de competitie, asa cum se intampla la 
Australian Open, Roland Garros si US Open ;
- Floyd Mayweather Jr., starul retras al boxului american, il va infrunta pe youtuber-ul Logan 
Paul intr-un meci demonstrativ care se va desfasura la Hard Rock Stadium, Miami (Florida).Acest 
eveniment trebuia sa aiba loc initial pe 20 februarie, dar a fost amanat din cauza pandemiei de 
coronavirus. Scaderea numarului de cazuri pozitive in Statele Unite, ca rezultat al campaniei de 
vaccinare eficiente, urmeaza sa permita prezenta spectatorilor pe stadionul echipei Miami Dolphins, 
care poate gazdui circa 65.000 de spectatori in configuratia sa maxima ;
- Filippo Mondelli, fost campion mondial la canotaj, a încetat din viaţă la vârsta de 26 de ani ;
                                                                                                   ( Sursa: internet, digisport.ro   )  
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                                                     Pensie de urmas     - 2 -                        
                        Pentru cazurile în care susţinătorul decedat nu avea calitatea de pensionar se depun şi 
următoarele documente :

    • carnetul de muncă (original si copie);
    • carnetul de muncă pentru membrii CAP (original și copie);
    • carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original și copie);
    • alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată;
    • livretul militar (original şi copie);
    • diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să 
rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;
    • dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de 
învăţământ universitar din străinătate;
    • adeverinţă privind stagiile de cotizare realizate în alte sisteme de asigurări sociale, neintegrate în 
sistemul public, în original;
    • adeverinţă privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul 
colectiv/individual de muncă, în original (anexa nr. 15 la norme);
    • adeverinţă privind stagiul de cotizare realizat în grupa I de muncă, grupa a II a de muncă, în 
condiţii de muncă speciale și deosebite, în original (anexa nr. 12, anexa nr. 13, anexa nr. 14 la 
norme);
    • acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-Lege nr. 118/1990, Legii nr. 
341/2004;
    • alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii 
drepturilor de pensie.

                             Modalităţi de plată a drepturilor de pensie de urmaş   

      Drepturile de pensie se plătesc lunar, titularului, tutorelui sau curatorului acestuia, persoanei 
căreia i s-a încredinţat sau i s-a dat în plasament copilul minor sau, după caz, mandatarului desemnat 
prin procură specială.În funcţie de opțiune, plata pensiei se face :
    • prin mandat poştal, la domiciliul beneficiarului drepturilor de pensie;
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    • în cont curent sau cont de card la una din băncile cu care Casa Naţională de Pensii Publice a 
încheiat convenţii pentru plata drepturilor de pensie (listă bănci).
Cererea de pensionare, împreună cu actele doveditoare, se depune de către solicitant la casa 
teritorială de pensii din raza de domiciliu a persoanei îndreptățite la acordarea pensiei de urmas

                               Recalcularea şi revizuirea pensiei de urmaş            
Pensia de urmaș se poate recalcula prin :

    • adăugarea veniturilor și/sau a stagiilor de cotizare, perioadelor asimilate stagiilor de cotizare;
    • valorificarea altor documente de natură să conducă la modificarea drepturilor de pensie, care nu 
au fost valorificate la stabilirea acesteia;
 • depunerea unor declaraţii rectificative, de natură a modifica veniturile şi/sau stagiile de cotizare 
valorificate iniţial la stabilirea acesteia.
Drepturile recalculate se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată cererea. 

                                              Documente necesare :
    • cerere de recalculare;
    • talon de pensie;
    • actul de identitate al solicitantului: BI/CI
    • adeverințe pentru valorificarea eventualelor venituri/sporuri cu caracter permanent/stagii de 
cotizare realizate anterior perioadei de 01.04.2001 și nevalorificate la stabilirea drepturilor inițiale.
!!! Nu sunt necesare adeverințe pentru perioadele de stagiu realizate ulterior datei de 01.04.2001, 
aceste informații fiind în evidența CNPP, în baza declaraţiei nominale de asigurare depuse de 
angajator. Revizuirea pensiei de urmaș se face din oficiu sau la solicitarea pensionarului în situaţia 
în care, ulterior stabilirii/plăţii pensiei se constată diferenţe între sumele stabilite şi/sau plătite şi cele 
legal cuvenite. Sumele rezultate în urma revizuirii drepturilor de pensie se acordă sau se 
recuperează, după caz, în cadrul termenului general de prescripţie  de 3 ani, calculat de la data 
constatării acestor diferenţe.
Suspendarea plăţii pensiei de urmaş

• pensionarul şi-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat, cu care România a încheiat convenţie de 
reciprocitate în domeniul asigurărilor sociale, dacă potrivit prevederilor acesteia pensia se plăteşte 
de către celălalt stat;
• pensionarul urmaş, încadrat în grad de invaliditate, nu se prezintă la revizuirea medicală 
obligatorie sau la convocarea Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii 
de Muncă sau a Centrelor Regionale de Expertiză Medicală a Capacităţii de Muncă;
 • pensionarul urmaş, încadrat în grad de invaliditate, nu mai urmează programele recuperatorii, 
întocmite de medicul expert al asigurărilor sociale;

 • pensionarul urmaş, încadrat în gradul I sau II, realizează venituri lunare :
a. în baza unui contract individual de muncă;
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b. în baza unui raport de serviciu;
c. din activități în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori 
judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi ca membri cooperatori într-o organizaţie a 
cooperaţiei meşteşugăreşti ale căror drepturi și obligații sunt asimilate în condițiile Legii nr. 
263/2010 cu cele ale persoanelor prevăzute la art. I din lege. 
• copilul pensionar de urmaş, încadrat în gradul III de invaliditate realizează venituri lunare :
a. în baza unui contract individual de muncă;
b. în baza unui raport de  serviciu;
c. din activități în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori 
judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi ca membri cooperatori într-o organizaţie a 
cooperaţiei meşteşugăreşti ale căror drepturi și obligații sunt asimilate în condițiile Legii nr. 
263/2010 cu cele ale persoanelor prevăzute la art. I din lege. 

!!! Depăşind jumătate din programul normal de lucru al locului de muncă respectiv.

 • copilul beneficiar al pensiei de urmaş cu vârsta mai mare de 16 ani, dar până la 26 de ani daca nu 
face dovada continuării studiilor într-o formă de învățământ organizată potrivit legii, situație în care 
plata pensiei se suspendă cu 1 octombrie a anului în curs;
 • soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii de urmaş (vezi art. 118 alin.(2) din lege), realizează 
venituri lunare mai mari de 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat :
 a. în baza unui contract individual de muncă;
 b. în baza unui raport de serviciu;
 c. din activități în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori 
judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei 
meşteşugăreşti ale căror drepturi și obligații sunt asimilate în condițiile Legii nr. 263/2010 cu cele 
ale persoanelor prevăzute la art. I din lege. 
  • soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii de urmaş, s-a recăsătorit;
• soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii din sistemul public de pensii, optează pentru o altă 
pensie, potrivit legii, din acelaşi sistem, sau dintr-un alt sistem de asigurări sociale, neintegrat 
sistemului public de pensii;
 • la cererea pensionarului, situaţie în care suspendarea plăţii se face începând cu luna următoare 
celei în care a fost înregistrată cererea.

Încetarea plăţii pensie de urmaş

• pensionarul a decedat;
• pensionarul nu mai îndeplineşte condiţiile legale în temeiul cărora i-a fost acordată pensia;
• pensionarul urmaş, încadrat în grad de invaliditate, şi-au redobândit capacitatea de muncă, potrivit 
legii;
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• au expirat 12 luni de la data la care pensionarul urmaş, încadrat în grad de invaliditate, nu s-a 
prezentat, din motive imputabile lui, la revizuirea medicală obligatorie;
• au expirat 12 luni de la data la care pensionarul urmaş, încadrat în grad de invaliditate, nu s-a 
prezentat, din motive imputabile lui, la convocarea la INEMRCM sau a centrelor regionale de 
expertiză medicală a capacităţii de muncă;
• au expirat 12 luni de la data la care pensionarul urmaş, încadrat în grad de invaliditate, nu a mai 
urmat programele recuperatorii întocmite de medicul expert al asigurărilor sociale;
 • copilul, beneficiar al unei pensii de urmaş, a împlinit vârsta de 26 de ani, cu excepţia copiilor 
pensionari de urmaş încadraţi în grad de invaliditate survenită până la 16 ani sau, după caz, pe 
perioada studiilor până la vârsta de 26 ani.;
 • pensionarul urmaş a fost condamnat, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru 
infracţiunea de omor sau tentativă de omor, comisă asupra susţinătorului.

Reluarea plăţii pensiei de urmaş se face, la cerere, astfel:

• începând cu luna următoare celei în care a fost înlăturată cauza care, potrivit legii, a dus la 
suspendarea plăţii pensiei, dacă cererea a fost depusă în termen de 30 de zile de la data la care cauza 
suspendării a fost înlăturată;
• începând cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea, dacă depunerea acesteia  s-a făcut 
după expirarea termenului de 30 de zile;
• în situaţia copiilor, pensionari de urmaş care au vârsta între 16 şi 26 de ani, ale căror drepturi au 
fost suspendate datorită faptului că nu au făcut dovada continuării studiilor, drepturile se repun în 
plată de la data începerii anului şcolar, în baza adeverinţelor de continuare a studiilor, cu respectarea 
termenului general de prescripţie de 3 ani;
• de la data suspendării la cerere, numai dacă , între data suspendării şi data reluării plăţii nu a 
intervenit, conform legii, o altă cauză de suspendare sau de încetare a plăţii.

După cum este cunoscut, potrivit prevederilor art. 114 alin. (2) din Legea 263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, plata pensiei de urmaş se 
suspendă începând cu data de 1 octombrie a anului în curs, în situaţia copilului, beneficiar al unei 
pensii de urmaş, care nu face dovada continuării studiilor. Sunt avuţi în vedere copiii urmaşi care au 
depăşit vârsta de 16 ani.
Având în vedere că, în prezent, instituţiile de învăţământ comunică prin mijloace electronice 
adeverinţele prin care se face dovada continuării studiilor, iar aceşti beneficiari au posibilitatea de a 
le transmite caselor teritoriale de pensie prin aceleaşi modalităţi, adeverinţele în cauză, transmise 
electronic, constituie dovada privind continuarea studiilor şi vor fi avute în vedere la acordarea 
pensiei de urmaş, respectiv la continuarea plăţii pensiei de urmaş, urmând ca beneficiarii să prezinte 
originalul până la sfârşitul anului şcolar 2020-2021.
                                                                                        ( Sursa : cnpp.ro/pensia-de-urmas )                        
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             Prima variantă a Bibliei regelui Iacob (King James),   
                                                         găsită într-un caiet de notițe neglijat
Un savant american a descoperit ceea ce se crede a fi cea mai veche variantă a cunoscutei Biblii a 
regelui Iacob (King James), ascunsă într-un caiet de notițe uitat într-o colecție de lucrări, la un 
colegiu din Cambridge. Jeffrey Miller, profesor asistent de limba engleză la Universitatea de Stat 
Montclair din New Jersey, SUA, a declarat că descoperirea pune în lumină, pentru prima oară, 
modul în care Biblia a fost alcătuită de către societățile de traducători, însărcinate cu publicarea unei 
versiuni noi a respectivei biblii, o versiune pe înțelesul tuturor.

          Profesorul Miller a descoperit caietul de notițe în timp ce 
cerceta arhivele din Sidney Sussex College, căutând o anumită scrisoare, a explicat el în revista The 
Times Literary Supplement. Răsfoind printr-un caiet care a aparținut lui Samuel Ward, unul dintre 
cei șapte bărbați din Cambridge care au tradus pasaje disputate din Biblia regelui Iacob, a descoperit 
notițe ce vorbeau despre pasaje cuvânt-cu-cuvânt din versiunea originală, de pasaje care proveneau 
din greacă, sau ebraică. A urmat o muncă asiduă pentru profesorul Miller pentru a fi sigur că 
notițele găsite sunt reale, corespund și îmbogățesc varianta bibliei cunoscute de întreaga lume. 
Regele Iacob I a comandat o a treia traducere a Bibliei de la Hampton Court, în 1604, pentru a 
limita influența Puritanilor asupra textelor anterioare.
Biserica și oamenii de știință din Anglia au lucrat în șase grupuri (societăți), două de la 
Universitatea din Oxford, două de la Universitatea din Cambridge, și două de la la Westminster 
pentru a traduce versiunea originală. Este o biblie concepută pentru a fi citită cu voce tare, dar 
tradiționaliștii preferă încă tehnica limbii poetice – versurile.
Exemplarul găsit de profesorul Miller și scris de Samuel Ward, adaugă indicii clare la varianta 
cunoscută pâna acum. Această variantă descoperită, datează din anii 1604 până la 1608. “Adevărata 
valoare a proiectului lui Ward este dată de faptul că ajută să dezlege misterul realizării uneia dintre 
lucrările culturale cele mai extraordinare ale secolului al XVII-lea”, a declarat profesorul Miller. 
“Biblia King James, pe scurt, poate fi mai mult un mozaic de traduceri individuale, produsul 
traducătorilor individuali și a companiilor individuale, care au lucrat separat unii de alții.“
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Nota: “ La 2 mai 1611, la Londra a fost publicată pentru prima dată Biblia Regelui Iacob (King 
James). Aceasta era versiunea autorizată de Biserica Angliei a Bibliei în limbile originale – 
ebraică și greacă. Biblia a fost tradusă la cererea Regelui Iacob I al Angliei. În vremea aceea 
erau și alte Biblii în engleza, însă Regelui nu i-a plăcut cea mai cunoscută traducere din acea 
vreme, Biblia de la Geneva, deoarece credea că unele din notele de subsol încurajau neascultarea 
față de regi. Astfel, în anul 1604, la conferința episcopilor și a teologilor de la Hamptom Court 
Palace, când învățatul puritan Dr. Johnn Reynolds a venit cu propunerea de a face o nouă 
traducere a Bibliei în limba engleză, Regele Iacob a fost imediat de acord. Prin luna iunie a 
anului 1604, 54 de învățați și lingviști de prim rang au fost împărțiți în 6 grupuri pentru a traduce 
în limba engleză părți din Vechiul Testament, cărțile Noului Testament și Cărțile Apocrifice. 
Chiar dacă Regele a fost de acord cu noua traducere a Bibliei, iar traducătorii și-au dedicat 
lucrarea ‘prea înaltului și mărețului prinț Iacob’, Biblia respectivă nu a fost niciodată autorizată 
de rege și nici ca singurul text permis să fie citit în biserică. În ciuda acestui lucru, versiunea a 
depășit imediat în popularitate atât Bishops’ Bible și Biblia de la Geneva, devenind principala 
traducere folosită în spațiul privat.” 

 foto: versiunea din 1611 a Bibliei regelui Iacob 
(King James), prima versiune autorizată și folosită la scară mondială
                                                                                         ( http://www.cunoastelumea.ro )   
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          Peșterile Mustang
                                 grote săpate acum 3.000 de ani în Munții Himalaya 

Cuvântul  “Mustang” îşi are originile din altă parte, de undeva din zona Tibetului, a Munţilor 
Himalaya. Mustang (sau fostul La) este un străvechi şi minuscul regat aflat în zona nepaleză a 
Tibetului, foarte aproape de Munţii Himalaya.  
Aproape 10.000 de grote misterioase se află în lanțul muntos din Himalaya, pe vechile teritorii ale 
Regatului Mustang din Nepal. Cele mai multe dintre grote sunt acum goale, însă unele încă prezinte 
semne ale prezenței omului, de la spații de dormit și până la depozite de cereale sau camere 
funerare. Arheologii cred că peșterile din Mustang au fost utilizate în trei perioade diferite. Acestea 
au fost folosite inițial, în urmă cu 3000 de ani, ca și camere de înmormântare. Mai apoi, acum 1000 
de ani, au devenit în principal spații de locuit, locațiile oferindu-le oamenilor protecție împotriva 
invadatorilor și a animalelor sălbatice. În cele din urmă, în jurul anului 1.400, oameni au coborât din 
munți și s-au așezat în văi mai propice pentru agricultură. Peșterile nu au fost însă total abandonatev 
– acestea au fost transformate în locuri de meditație și rugăciune.
Regatul Mustang se învecinează cu platoul tibetan și a fost una dintre cele mai izolate regiuni din 
Himalaya multă vreme. Regatul budist independent Mustang a fost anexat de Nepal la sfârșitul 
secolului al XVII-lea. Totuși, datorită regulilor stricte impuse de budiști, zona a fost restricționată 
pentru străini până în 1992.
Peșterile sunt făcute la o înălțime de 40-50 de metri, iar complexitatea galeriilor și număr 
impresionant a săpăturilor efectuate în munte îi nedumerește și astăzi pe cei mai mulți arheologi, 
care încă nu au un răspuns la modul de execuție a acestora acum mai bine de 3.000 de ani.
Unele dintre aceste peșteri au fost transformate în mănăstiri, cum ar fi Luri Gompa, mănăstirea 
peşterii Chungsi şi mănăstirea peşterii Nyiphuk, toate acestea fiind construite în jurul și în interiorul 
peşterilor.
Luri Gompa este una dintre cele mai renumite mănăstiri din Mustang. Manastirea este situată pe o 
margine de stâncă, la cel puțin o sută de metri înălţime faţă de la sol. Încăperea exterioară a 
mănăstirii conţine un altar, pe când încăperea interioară, comoara principală al lui Luri Gompa, este 
frumos decorată cu o serie de picturi reprezentând “Mahasiddhas” indieni – sfinți despre care se 
spune că ar fi atins “siddhi” sau puteri extraordinare prin meditație. Nicio documentație referitoare 
la această mănăstire nu a fost gasită, dar picturile murale par să fi fost făcute în secolul al 14-lea sau 
chiar mai devreme.

                                                                                                           http://www.cunoastelumea.ro )   
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-Serge Gainsbourg ( numele la naștere, Lucien Ginsburg n. 2 aprilie 1928 – d. 2 martie 1991)a 
fost un poet, compozitor, actor și regizor francez. Opera sa fiind una dintre cele mai complexe și 
admirate, Gainsbourg este adesea considerat ca unul dintre cei mai influenți muzicieni ai lumii ;
- Cyrus Adler (13 septembrie 1863 - 7 aprilie 1940 ) a fost un educator american, lider religios 
evreu și savant. El a fost implicat în crearea diferitelor organizații evreiești, inclusiv Societatea 
Evreilor de Publicare, Societatea Istorică Evreiască Americană, Comitetul Evreiesc American și 
Sinagoga Unită din America.  Adler a servit o varietate de organizații deținând diverse funcții. De 
exemplu, el a fost în consiliul de administrație al American Jewish Publication Society și Gratz 
College, a ocupat funcția de vicepreședinte al Societății Antropologice din Washington și ca membru 
al consiliului Societății Filozofice din Washington ;
- Sidney Lumet (n. 25 iunie 1924 — d. 9 aprilie 2011) a fost un regizor de film american cu peste 
50 de filme printre care 12 Angry Men (12 oameni furioși) (1957), Serpico (1973), După-amiază de 
câine (1975), Network (Rețeaua) (1976) și Verdictul (1982), filme pentru care a fost nominalizat la 
Premiul Oscar pentru Cel mai Bun Regizor. În 2005 Lumet a primit un premiu Oscar pentru 
activitatea sa de o viață, pentru "serviciile strălucite aduse scenariștilor, actorilor și artei filmului". La 
fel este premiat și filmul Before the Devil Knows You’re Dead, produs în anul 2007 ;
- Richard Henry Popkin (27 decembrie 1923 - 14 aprilie 2005) a fost un filosof academic care s-a 
specializat în istoria filozofiei iluministe și anti-dogmatism modern timpuriu. Opera sa din 1960, 
Istoria scepticismului de la Erasmus la Descartes a introdus o influență nerecunoscută anterior asupra 
gândirii occidentale în secolul al XVII-lea, scepticismul pirofonian al lui Sextus Empiricus ;
- Seth Rogen (n. 15 aprilie 1982) este un actor canadian, scenarist, comediant și producător de film. 
Și-a început cariera făcând stand-up comedy timp de patru ani. A câștigat al doilea loc la un concurs 
de comedie, Vancouver Amateur Comedy Contest, în 1998. Primul rol în lungmetraj l-a avut în 
pelicula Freaks and Geeks.  Împreună cu partenerul său, comediantul Evan Goldberg, a scris 
scenariile filmelor Superbad și Pineapple Express. A semnat vocile filmelor de animație Horton 
Hears a Who!, Kung Fu Panda și Monștri contra extratereștri ;
-Liviu Librescu (18 august 1930, Ploiești, România - 16 aprilie 2007, Blacksburg, Virginia,
SUA) a fost un profesor de inginerie și mecanică la Universitatea Virginia Tech și supraviețuitor al
Holocaustului. Domeniile sale principale de cercetare și expertiză erau aeroelasticitatea și
aerodinamica sistemelor instabile. Profesorul Librescu a decedat prin împușcare în masacrul
petrecut în 2007 la Virginia Tech, în timp ce încerca să blocheze intrarea ;
- -Rita Levi-Montalcini (n. 22 aprilie 1909, Turin - d.30 decembrie 2012, Roma, Italia) ea a fost
premiată cu Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină din 1986 împreună cu colegul Stanley 
Cohen pentru descoperirea factorului de creștere a nervilor ;
- Salamo Arouch (1 ianuarie 1923 - 26 aprilie 2009) a fost un boxer evreu grec, campionul 
greutății mijlocii al Greciei (1938) și campionul All-Balkans la greutatea medie (1939), care a 
supraviețuit Holocaustului prin box ( peste 200 de lupte) pentru distracția ofițerilor nazisti germani în 
lagărul de concentrare din din Auschwitz. Povestea sa a fost înfățișată în filmul din 1989 Triumph of 
the Spirit, cu Willem Dafoe în rolul lui Arouch ;        ( Wald Dorel- Odobesti,Vrancea)
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       O blondă merge la doctor cu un deget împuşcat. Avusese o zi groaznică. Doctorul o întreabă 
ce s-a întâmplat.
Doctorul: Dragă, cum ai reuşit să faci chestia asta?
Blondă: Vai , domnule doctor, ce zi am avut! Am fost la slujba şi m-au dat afară, când să scot banii 
de la banca a jefuit-o unu’, şi, colac peste pupăză, mi s-a furat maşină! Aşa că m-am decis să mă 
sinucid, eram disperată!
Am luat un pistol, l-am pus la urechea dreapta, şi cum ştiam că poţi să surzeşti de la zgomot, mi-am 
băgat degetul în cealaltă ureche şi… am apăsat pe trăgaci!
     O blondă îşi găseşte maşină din parcare cu portiera înfundată. Un trecător binevoitor o 
sfătuieşte să sufle în ţeavă de eşapament până când portiera revine la formă iniţială. Blondă nu stă 
mult pe gânduri şi începe să sufle. În timp ce era în plină activitate, o altă blondă apare:
-Ce faci dragă?
-Păi uite suflu că să indept portiera.
-Vai dragă, da’ fraieră mai eşti! N-o să reuşeşti niciodată!
-De ce?
-Păi nu vezi că ai geamurile de la maşină deschise!
     Un ventriloc celebru ajunge in turneu intr-un orasel. Incepe spectacolul cu papusa, pe care o 
face sa spuna bancuri cu blonde. La un moment dat, din sala se ridica o blonda care incepe sa strige:
- M-am saturat de bancurile tale stupide cu blonde! Cine-ti permite sa categorisesti femeile in modul 
asta? Ce legatura are culoarea parului cu personalitatea si inteligenta? Nenorocitii ca tine le 
impiedica pe femeile ca mine sa se bucure de respect profesional si uman! Din cauza unora ca tine, 
prejudecata asta se raspandeste tot mai mult. Esti un retardat patetic si tot ce faci este o violare a 
legilor privind discriminarea din orice tara civilizata si o ofensa adusa drepturilor omului. Ar trebui 
sa mori de rusine, in loc sa te dai in spectacol!
Ventrilocul, extrem de jenat, incepe sa se scuze, dar blonda il intrerupe:
- Nu va bagati, domnule! Vorbeam cu nenorocitul ala mic care sta pe genunchii dumneavoastra!
    O blonda mergea cu masina si in timp ce asculta radio se enerveaza pentru ca acolo se spuneau 
bancuri cu blonde.Suparata ea opreste radioul si isi vede de drum.
Merse ce merse si deodata vede pe un camp o blonda, intr-o barca care incerca sa vasleasca.
Suparata se dadu jos din masina si striga catre blonda din barca:
– Auzi tu? Unele din astea ca tine ne fac de ras in lume!
Apoi plina de hotarare ii spuse:
– Ai noroc ca nu stiu sa inot ca veneam si iti dadeam si vreo doua!!
    Un blond si o bruneta erau casatoriti, fericiti nevoie mare.
Ea ramane gravida.
Intr-una din zile, o apuca durerile facerii, el o duce la spital.
Dupa un travaliu lung, da nastere la 2 baieti.
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Infuriat, sotul o intreaba
– Auzi, cine e al doilea tata?
  Un bărbat, bandajat din cap până-n picioare, apare în faţa judecătorului.
– Domnule judecător, nu mai rezist.
   Din prima zi de căsătorie, nevasta aruncă în mine cu diferite obiecte.
   Vă rog divorţaţi-mă că nu mai pot.
– De ce n-aţi divorţat până acum?
   Sunteţi căsătorit de zece ani.
– Păi, să vedeţi.
   La început nu mă cam nimerea.     
  Examen la medicina veterinara: concurentii trebuiau sa numeasca doar privind o masa plina de 
picioare de insecte exact ce ganganie au in fata, specie, increngatura etc.
Vine unul. Nu stie nimic.
– Bai, dati-va naibii cu examenul vostru cu tot! si iese din sala.
Examinatorul nu ii retinuse numele si trimite sa il cheme inapoi.
Acesta deschide usa numai putin, si baga un picior:
– Ghici cine-i !  
      Un tip isi conduce prietena acasa, noaptea, dupa discoteca. Ajunsi in poarta casei fetei, tipul 
se reazema cu cotul in perete si incepe"vrajeala" la greu.Dupa vreo 15 minute se deschide usa si 
apare tatal fetei, chior de somn:
- A zis nevasta-mea ca se culca ea cu tine, numai ia cotul de pe interfon!
    Pe o strada ingusta din Londra, doua masini vin din sensuri opuse; se intalnesc, dar nici unul 
nu vrea sa dea inapoi. Stand ei asa, la un moment dat, unul dintre soferi scoate Times si incepe sa 
citeasca. Celalalt sofer il vede, coboara din masina, se duce la el, si foarte politicos ii zice:
- Nu va suparati, dupa ce terminati, vreti sa-mi imprumutati si mie ziarul? 
   Un baiat şi o fată si-au facut planuri sa iasa in oras de 8 martie. Fata s-a pregatit si il astepta pe 
tip sa vina sa o ia de acasa. Dupa ce a aşteptat aproape o oră s-a gandit ca nu mai vine. S-a 
dezbracat, s-a demachiat, s-a imbracat in pijamale, si-a facut niste floricele şi s-a bagat in pat la 
televizor. Deodata se aude soneria, era tipul, venise sa o ia. O priveste din cap pana in picioare si 
zice:
-  Serios? Am întârziat o oră şi tot nu esti gata!  
   Un actor extrem de pretentios ii spune regizorul
-  Uite ce e, vorbeste cu producatorul. Nu accept ca in acest film istoric sa se umble cu butaforii. La 
scena celor doua ospete, vanatul sa fie vanat autentic, vinul de Rin sa fie vin de Rin si pastravii sa 
fie pastravi!
Dupa un timp, regizorul vine cu raspunsul:
- Producatorul e de acord, cu conditia ca, la scena finala, otrava sa fie otrava!  
   La medicul de familie se prezintă un domn trecut binişor de prima tinereţe :
- Domnule doctor, în urmă cu câţiva ani, când vedeam o femeie, fierbea sângele în mine. Acum mă 
uit... mă uit... şi nimic! 
Am venit să-mi daţi trimitere la oftalmologie, cred că mi-a slăbit vederea!
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                                                            -     -              - 3 -               
                                                     Osteoartrita               
Tratament initial
In momentul in care medicul pune diagnosticul de osteoartrita, el va recomanda probabil o schema 
de tratament care combina medicatia cu educarea pacientului, pentru ca acesta sa-si trateze singur 
simptomele. Schema de tratament initial poate include: 
- medicamente, cum ar fi acetaminofenul, capsaicina administrate topic sau antiinflamatoare non-
steroidiene 
- glucosamina 
- efectuarea de exercitiu fizic pentru mentinerea mobilitatii articulare 
- scaderea in greutate la pacientii obezi 
- modificarea activitatilor zilnice in scopul reducerii stresului suplimentar la nivel articular 
- terapia la caldura si la rece, cum ar fi comprese calde sau pungi cu gheata aplicate local 
- documentarea minutioasa asupra istoriei naturale a osteoartritei.
Osteoartrita - Tratament de intretinere 
Osteoartrita este in mod normal o boala lent progresiva, desi evolutia ei este greu de anticipat. In 
unele cazuri boala se stabilizeaza pentru o perioada de cativa ani sau chiar intra in perioade de 
remisiune. In cazul osteoartritei moderate sau severe, simptomele pot fi tratate cativa ani cu ajutorul 
unui program care include: 
- medicamente, cum ar fi acetaminofen sau capsaicina aplicate topic 
- exercitiu fizic pentru mentinerea mobilitatii articulare 
- pierderea in greutate in cazul pacientilor obezi 
- protejarea articulatiilor de leziuni sau traumatisme 
- utilizarea dispozitivelor ortopedice, cum ar fi fese elastice protectoare,  orteze, atele sau bastoane 
- schimbarea activitatilor zilnice pentru a reduce stresul suplimentar la nivel articular 
- terapia la caldura si la rece, cum ar fi comprese calde sau aplicarea de pungi cu gheata local 
- ceara cu parafina: aceasta este o forma de caldura umeda care se aplica la nivelul mainilor si 
picioarelor
- fizioterapie sau terapie ocupationala 
- documentarea in legatura cu istoria naturala a osteoartritei 
- invatarea si adoptarea unei atitudini pentru promovarea sanatatii. 
Ate optiuni de medicamente pentru tratamentul osteoartritei sunt suplimentele dietetice: glucozamina 
si condroitina. Glucozamina poate ameliora durerea la unele persoane cu simptome moderate sau 
severe. Nu este cunoscut daca glucozamina incetineste progresia bolii, desi unele studii arata acest 
lucru. Cercetarile au aratat faptul ca, in cazul pacientilor care au si depresie asociata osteoartritei, 
tratamentul depresiei poate ameliora durerea cauzata de osteoartrita si imbunatati capacitatea de 
desfasurare a activitatilor zilnice.
Osteoartrita - Tratament in cazul agravarii bolii
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In cazul in care durerea si rigiditatea din osteoartrita nu se amelioreaza sau chiar se agraveaza, 
medicul poate recomanda instituirea unui tratament, cum ar fi: 
- injectii cu corticosteroizi 
- injectii cu hialuronan (acid hialuronic) 
- opioide 
- fizioterapie. 
In unele cazuri pot fi necesare inlocuirea sau protezarea articulatiei sau alte tratamente chirurgicale 
cu scopul de a mentine functia articulara si de a preveni instalarea invaliditatii progresive: 
- artroscopia 
- osteotomia (la nivelul soldului sau genunchiului) 
- protezarea articulatiei scapulo-humerale 
- proteza de sold 
- proteza de genunchi 
- chirurgia degetelor de la mana sau de la picioare
- artrodeza (interventie chirurgicala in care se practica alipirea suprafetelor articulare)
Osteoartrita - Profilaxie
Pentru a preveni aparitia osteoartritei sau progresia acestei afectiuni se pot urma anumiti pasi. Printre 
acestia se numara: 
- scaderea in greutate: este necesara pentru prevenirea sau diminuarea deteriorarii articulare si pentru 
scaderea tensiunii de la nivelul articulatiei osteoartritice 
- prevenirea traumatismelor: articulatiile trebuie protejate de traumatisme severe sau traumatisme 
mici si repetate cu scopul de a scadea riscul de lezare a cartilajului; printre traumatismele mici si 
repetate se numara cele desfasurate la locul de munca, cum ar fi statul pe vine in mod constant, 
ingenuncheatul sau alte pozitii care pun in tensiune articulatia genunchiului  
- exerciul fizic: exercitiul fizic poate contribui la reducerea durerii si rigiditatii articulare; activitatea 
fizica de intensitate, ce variaza de la usoara la moderata, poate preveni declinul si chiar restaura 
sanatatea si functia articulara (cu toate acestea, unii pacienti cu osteoartrita pot fi refractari la 
efectuarea de exercitiu fizic datorita durerii articulare resimtite dupa terminarea acestei activitati). 
Pentru a ameliora durerea se pot urma diferiti pasi, cum ar fi de exemplu terapia la caldura si la rece 
sau utilizarea de medicamente antialgice, care pot facilita efectuarea de exercitiu fizic si ajuta 
pacientul sa ramana activ. Trebuie alese exercitii care nu pun in tensiune articulatia sau o 
tensioneaza partial, cum ar fi mersul pe bicicleta, inotul sau exercitiile in apa.  Cercetarile arata 
faptul ca pana si pierderile modeste in greutate in combinatie cu exercitiul fizic sunt mai eficiente in 
ameliorarea durerii si restaurarea functiei articulare, decat actiunea lor separata. Adultii tineri care au 
leziuni semnificative la nivelul articulatiei genunchiului au risc crescut de a dezvolta osteoartrita. 
Prevenirea leziunilor articulare in randul tinerilor, este in mare parte dependenta de utilizarea 
echipamentului sportiv adecvat si de practicarea activitatilor sportive in conditii de siguranta. O 
persoana tanara care are o leziune severa la nivelul articulatiei genunchiului poate limita deteriorarea 
suplimentara a articulatiei, prin folosirea unei orteze cu rolul de a stabiliza articulatia genunchiului si 
prin schimbarea modului in care ea practica activitati sportive cu impact crescut asupra 
genunchiului.                                                                                      ( sursa : www.sensiblu.com)                    
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                                         SFATURI SI TRUCURI  
                                               -  pentru salatele de legume și verdețuri -                          
-pentru revitalizarea verdeții ofilite
Apă rece și un strop de lămâie
Dacă salata verde ori ceapa verde sunt doar puțin ofilite și nu mai arată la fel de apetisant, le poți 
pune într-un recipient cu apă rece și zeamă de lămâie. Frunzele se vor hidrata, în timp ce lămâia o să 
le facă să arate mult mai proaspete. După numai o oră, salata lor va fi iar fragedă ;
Apă rece și un strop de oțet
Ca și acidul din zeama de lămâie, cel din oțet ajută la revitalizarea verdețurilor ofilite. Așadar, dacă 
salata verde nu mai este la fel de fragedă ori dacă ridichile și ceapa verde par deshidratate, le poți 
pune într-un bol cu apă rece și o linguriță rasă de oțet. După numai o oră, frunzele ofilite se vor 
revitaliza ;
Gheață pentru ridichi
Ridichile care sunt ofilite se spală bine, se curăță și se taie felii subțiri, așa se taie pentru salată. 
Apoi, se pun într-un bol și se presară puțină sare, după care se pune deasupra gheață 
zdrobită.Temperatura rece și sarea vor ajută ridichile să se rehidrateze și să recăpăte acea textură 
crocantă și delicioasă ;
-Orice salată de legume proaspete va fi mult mai gustoasă dacă adaugi o mână de pătrunjel sau de 
mărar tocat ;
-Amestecat în salate, hreanul dat pe răzătoare le va conferi un gust deosebit.
-Înlocuieşte oţetul cu suc de lămâie proaspăt stors, dacă vrei să mănânci o salată mai sănătoasă şi 
mai savuroasă ;
-Consumă salata la câteva minute după ce ai preparat-o, dacă o laşi în frigider mai mult de o 
jumătate de oră începe să se ofilească și devine apoasă ;
-Când copilul tău refuză să mănânce salata de roşii, ardei şi castraveţi, adaugă jumătate de măr ras. 
Mărul curăţat pentru salată nu se va înnegri dacă îl păstrezi 10 minute înainte în apă rece şi sărată. 
De obicei, copiii strâmbă din nas la salate când sunt apoase. Pregăteşte-le într-un castron perforat şi 
lasă sucul abundent să se scurgă ;
-Salata de legume devine mai săţioasă dacă îi adaugi caşcaval ras şi bucăţi de carne de pui preparată 
la grătar cu diverse condiment ;
-Dacă adaugi cubuleţe de cartofi fierţi în salata de legume, prepară şi un sos pe bază de muştar, 
smântână şi mărar ;
-Orice salată de legume devine mai gustoasă dacă adaugi cușcuș înmuiat în supă caldă sau farfalle 
fierte al diente. Pastele se îmbină grozav de bine cu roșii, ardei, ceapă verde și salată ;
-Pregătește o maioneză ușoară sau câteva linguri de iaurt pentru salatele de crudități din morcov, 
țelină, sfeclă și păstârnac. Cruditățile au gust mult mai bun cu maioneză sau cu iaurt și condimente 
simple precum sarea și piperul ; 
- Taiati cat mai marunt ceapa. Aceasta are un gust puternic si poate acoperi gustul salatei devenind 
pregnant daca este in bucati mari ;
- Nu tocati niciodata mararul, busuiocul sau leusteanul. Puteti sa-l rupeti de pe tulpina si daca vi se 
pare prea mare, rupteti-l cu mana. Acest lucru este valabil pentru mai toate frunzele ce se adauga la 
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salate ;
- În loc de floarea-soarelui sau ulei de măsline, utilizați ulei de semințe de struguri, arahide, ulei de 
susan. Au un gust neobișnuit, care oferă salată picantă. Și sunt foarte utile ;
- Sosul din sos de soia și oțet de orez (o jumătate de linguri de lingură), ulei de susan (2,5 linguri), o 
linguriță de zahăr și puțină sare sunt potrivite pentru salatele orientale ;
- Folosește cantități egale de ingrediente – mai ales când e vorba de salate clasice – o salată 
„echilibrată” trebuie să aibă cam aceleași cantități de frunze de salată, carne, brâzeturi, fructe, 
legume sau ce vrei tu să pui ;
- Coace „iodatele” – faci salate cu nucă, cu migdale, nuci caju, alune de pădure sau alte astfel de 
minunății? Întotdeauna o salată va fi mai bună dacă nucile sau alunele vor fi fost date la cuptor 
înainte. Asta pentru că prăjirea îi potențează gustul specific, iar salata va fi și mai gustoasă ;
- Începeţi construcţia salatei cu verdeaţa. Puneţi cât mai multe frunze de rucola, salată verde, varză, 
leurdă, spanac sau orice alte frunze vă plac. Sunt voluminoase şi creează impresia unei ditamai 
farfurii pline ;
- Pentru a pastra salata proaspata ar fi sa spalati bine salata, sa o uscati folosind hartie si sa o puneti 
intr-o punga pentru congelator. Este bine sa o vidati (sau sa scoateti cat mai mult aer din punga) si 
sa o sigilati inainte de a o depozita in frigider;
- Daca printre ingredientele salatei tale se numara orezul sau pastele, adaugati-le pe acestea cat timp 
sunt calde. Astfel, ingredientele isi vor pastra mai bine aroma ;
- Multe salate au un gust mult mai bun daca se simte si putin gust de usturoi in acestea. Pentru a da 
acest gust dar pentru a evita bucatile de usturoi ce ar deranja atunci cand este consumata, curatati un 
catel de usturoi, crestati-l si ungeti bolul in care vei pune salata cu acesta ;
- Salatele cu cereale integrale sunt probabil cele mai bune dacă vrei să consumi salate fără carne. 
Convertind amidonul (ce se găsește în asemenea grăunțe) în glucoză, corpul tău va gestiona mai 
bine astfel de salate, luându-și necesarul de energie de care are nevoie, în special dimineața. De fapt, 
combinația de carbohidrați și vitamine este concepută specific pentru a te ajuta dimineața, astfel că 
aceste salate ar trebui consumate la micul dejun ;
- Legumele cu un conţinut mare de amidon (cartofii, orezul) nu trebuie combinate cu proteine – 
stomacul digeră foarte greu această combinație. Cele cu un conţinutut redus pot fi combinate și cu 
cereale. De exemplu, îți poți prepara spanac cu quinoa pentru o masă de prânz - corpului tău îi va fi 
mult mai uşor să se bucure de această combinaţie ;
- Dacă vrei să păstrezi fructele şi legumele proaspete pentru mai mult timp atunci nu este indicat să 
le speli înainte de a le depozita în bucătărie sau în frigider. Acest obicei te va ajuta să le prelungeşti 
viaţa ;
- Ardeii, castraveţii şi roşiile trebuie ţinute la temperatura camerei dacă vrei ca ele să nu-şi piardă 
aroma. Ardeii păstraţi în frigider se înmoaie şi nu vor mai fi crocanţi, iar castraveţii şi roşiile 
formează deasupra o pojghiţă lipicioasă ;
- Prăjirea în tigaie sau coacerea elimină gustul amărui al anumitor legume, deoarece caramelizarea 
zaharurilor din compoziția lor le intensifică gustul dulceag ;
 
                                                                                                                  ( Selectie : Rond Harieta )
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     Porumbele                       
Porumbele sunt fructe ale porumbarului (Prunus Spinosa), un arbust salbatic din familia rozaceelor, 
ce creste la campie, in zonele montane si care poate atinge 3 metri inaltime. Este cunoscut ca și 
Mama Pădurii sau Copacul dorințelor. 
Acest copac are frunze mici, zimțate și ovale pe ramuri întunecoase și spinoase, cu flori purpurii și 
fructe negre. Din frunzele porumbarului se poate face apă de gură. Fructele sunt astringente și din ele 
se poate prepara un gin de prune salbatice. În mod tradițional, lemnul a fost folosit pentru 
ciomage.Popular, porumbarul se mai numeste si coțobrei, curcudel, porombrel, scorobar, spinul-
cerbului, spin sconunbar, țârn. Dacii îi spuneau colcodela, care a derivat cu timpul in corcodel, 
curcudel, nume care exista si astazi in diferite judete din tara.
Florile si fructele acestui arbust pot fi folosite in scopuri medicinale. Ele au proprietati astringente, 
antioxidante, diaforetice (induc transpiratia), depurative (eliminarea impuritatilor), febrifuge (reduc 
febra), laxative, stomahice si diuretice. Florile sunt albe si apar inaintea frunzelor. Fructele sunt de 
un albastru spre negru.
Sucul din fructele necoapte este utilizat in spalatorii. Seva din scoarta de porumbar este folosita 
pentru a face cerneala. Mai mult de atat, ramurile porumbarului pot fi impletite si se pot crea forme 
interesante cu ajutorul lor. Ele sunt adesea folosite pentru a face bastoane. Lemnul este foarte bun 
pentru foc deoarece arde incet si nu face mult fum.
Porumbele pot fi folosite pentru a face gem, marmelada, jeleu, sirop, vin, tuica, lichior, otet aromat 
si alte preparate. Fiind destul de astringente la gust, prea putine sunt persoanele care le consuma 
crude. Consumate dupa inghet, au un gust asemanator cu prunele uscate, doar ca sunt putin mai 
acrisoare. Ele pot fi consumate foarte bine dupa ce sunt inghetate, deoarece ingetul descompune 
unele zaharuri. Se pot conserva foarte bine la congelator sau in miere de albine.
Porumbele se adauga in unele zone in muraturi pentru o mai buna conservare a acestora si pentru 
culoarea minunata pe care le-o ofera.
Porumbele uscate si frunzele acestei plante pot fi folosite pentru a face ceai de plante. In mod 
similar, florile de porumbar sunt comestibile si pot fi zaharisite sau cristalizate. Pentru iarna, fructele 
se usuca.
Porumbele sunt recomandate in dureri de stomac, diaree, dizenterie, afectiuni renale, dischinezii 
biliare, guta, tuse convulsiva, in afectiuni ale inimii si pentru stimularea digestiei.
Porumbarul cu porumbe – 7 beneficii pentru sanatate
Beneficiile consumului de porumbe pot fi observate in urma unui consum regulat. Preparatele 
porumbarului pot fi consumate in cure.
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Porumbele actioneaza ca un detoxifiant al sangelui
Florile, frunzele, scoarta de porumbar si fructele au proprietati depurative. Cu alte cuvinte, ajuta la 
purificarea sangelui si la detoxifiere prin indepartarea impuritatilor din fluidele corpului. Florile de 
porumbar in special sunt bogate in rutin si quercitin, care ajuta la purificarea sangelui. Ceaiul din 
flori de porumbar previn guta si reumatismul.
Porumbele imbunatatesc digestia
Porumbele imbunatatesc digestia , amelioreaza constipatia, vindeca dispepsiile, reduc balonarea si 
amelioreaza simptomele de diaree, mai ales la copii.
Ceaiul pregatit din 2 lingurite de flori de porumbar uscate, la o cana de apa, stimuleaza apetitul. 
Consumul de gem de porumbe sau marmelada trateaza indigestiile.
Trateaza rinichii si probleme ale vezicii urinare cu porumbe
Florile de porumbar si porumbele pot fi folosite pentru a scapa de retentia de lichide, pentru a trata 
pietrele la rinichi si alte probleme renale, datorita proprietatilor lor diuretice. In plus, planta este utila 
pentru gestionarea spasmelor vezicii urinare. Mai mult, este utilizata in calmare crampelor stomacale 
si a durerilor nervoase.
Porumbele reduc inflamatia la nivelul gurii si a faringelui
Aceasta planta a fost aprobata pentru utilizarea ei in scaparea de inflamatii usoare a gurii si a 
mucoasei faringiene.Atunci cand apar dureri in gat, se face gargara cu suc proaspat de porumbe. Mai 
mult, se poate prepara o infuzie din frunze de porumbar pentru a vindeca amigdalele inflamate. 
Pentru a prepara aceasta infuzie, se fierb aproximativ 4 frunze de porumbar la 500 ml de apa timp de 
10 minute. Solutia obtinuta se strecoara si se face gargara de 2-3 ori pe zi.Se poate prepara si un 
sirop din flori de porumbar prin adaugarea a 450 g de zahar, la 2 pumni de flori de porumbar, la 4,5 l 
de apa clocotita. Cand se raceste, se depoziteaza siropul in sticle sterilizate. Acesta poate fi 
amestecat cu apa calda si folosit ca o gargara pentru tratarea amigdalitei si a laringitei. Acest sirop 
poate fi consumat si cu iaurt sau in diverse dulciuri.
Trateaza tulburarile respiratorii cu porumbar
Preparatele care contin flori de porumbar sunt considerate utile in tratamentul bolilor tractului 
respirator. Datorita proprietatilor expectorante, florile pot lupta cu raceala si tusea. Un decoct 
preparat din scoarta de porumbar poate fi consumat pentru reducerea febrei.
Porumbele functioneaza ca un remediu excelent pentru frumusete
Pulpa fructelor bine maturate poate fi combinata cu alte ingrediente pentru a obtine masti astringente 
pentru a spori frumusetea.In plus, poti aplica extract de porumbar pe piele pentru a-i mentine 
elasticitatea si tineretea, deoarece este bogat in vitamina C si taninuri. Prin aplicarea de ulei de 
porumbar, se poate preveni aparitia vergeturilor.
Preparatele porumbarului amelioreaza oboseala si epuizarea generala
Apa infuzata cu pulbere de coaja de porumbar are un efect calmant asupra nervilor. De asemenea 
ajuta la ameliorarea oboselii si creste vitalitatea organismului. Extractul de porumbar amestecat cu 
ceai sau cu apa este de asemenea util in acest sens.Atunci cand apar probleme de insomnie, lipsa de 
interes sau bufeuri din cauza menopauzei, se infuzeaza o lingurita de flori uscate de porumbar la o 
cana de apa clocotita, timp de 5 minute. Se strecoara si se consuma acest tonic atunci cand se 
raceste.
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Alte tratamente naturale cu flori de porumbar si porumbe ~ Beneficii si recomandari
- intern se utilizeaza decoctul de flori de porumbar pentru acțiunea ușor laxativă, diuretică și 
sedativă, de calmant, în special în cazul hipertensiunii arteriale. Datorită proprietăților astringente, 
fructele se folosesc ca și tonifiant al stomacului și în combaterea diareei.  Datorită proprietăților 
diuretice și antiseptice, ajută în diskinezii biliare și în diferite boli de rinichi și vezică. Porumbarul se 
recomandă ca dezintoxicant în urenie, gută și artrită. Ceaiul de flori și fructe (porumbe) se utilizează 
în tratarea tusei convulsive.
- extern  mustul de fructe proaspete se folosește pentru oprirea scurgerii sângelui din nas.
Infuzia se prepară dintr-o linguriță de flori la 250 ml apă clocotită – se beau 2-3 căni pe zi. Decoctul 
de porumbar se prepară dintr-o linguriță de fructe în 250 ml de apă rece – se fierbe circa 20 de 
minute și se beau 2-3 ceaiuri pe zi.
Pentru tratarea diareei, calmarea nervilor, ca tonic stomahic, se prepara vin de porumbe din 300 g 
fructe zdrobite. Peste fructe se toarna 1 l de must. Se lasa la fermentat, apoi se trage in sticle si se 
astupa cu dop. Se bea zilnic cate un paharel.
Pentru tratarea diareei, stimularea digestiei prin excitarea sucurilor gastrointestinale, in afectiuni ale 
aparatului cardiovascular, infectii ale aparatului urinar, guta cu stimularea diurezei (cu eliminare de 
acid uric, creatinina), tuse convulsiva si spastica, se face un decoct de porumbe. Se adauga 1 
lingurita de fructe la 250 ml de apa. Se fierb fructele 20 de minute. Se strecoara ceaiul de porumbe 
obtinut. Se beau 2-3 cani de ceai pe zi.
Sirop…gem si ceai
Odata adunate, din porumbele se poate face gem.Se pun intr-o oala la foc mestecandu-se usor. 
Cum ies samburii din prune puse la fiert pentru gem, tot asa ies si samburii din porumbe. Odata 
fierte, porumbelele se trec printr-o sita pentru a ramane doar pulpa sub forma unei paste.Din aceasta 
pasta iese gemul. La un litru de pasta in functie de  dorinta fiecaruia se pun intre 400- 800 gr zahar 
sau un borcan de 400 ml cu miere si se mai fierbe 1- 2 ore pina cand gliseaza lingura.Cu cat fierbe 
mai mult, gemul de porumbele se ingroasa si automat va si tine mai mult fara sa faca mucegai 
deasupra. Odata pus in borcane, fierbinte fiind,  bunica il punea in cuptorul de paine (eu il pun in 
cuptorul de la aragaz) ca sa faca coaja, actionand ca un- fiert in dunst.
Siropul de porumbele este mult mai usor de facut, pentru ca, peste fructe, la fiert se pune apa, de 
obicei cate porumbele atita apa. Se strecoara si va iesi un sirop negru concentrat in functie de 
cantitatea de apa folosita, iar cantitatea de zahar este, de regula, aceeasi cu cantitatea de lichid.
Pentru ceai se poate folosi si coaja arbustului, iar baut zilnic timp de o saptamana curata plamanii 
de tot felul de depuneri. Se poate face si vin din porumbe, dar foloseste miere, nu zahar.
Tinctura de porumbele care se gaseste in magazinele naturiste, este un sirop facut la rece din 
porumbele, propolis si alcool, este un medicament pentru eliminarea colesterolului, actionand in 
acelasi timp si imbunatatind starea excesiva de oboseala pe care o simtim datorita vremurilor pe care 
le traim.
                                                                                                                            ( sursa : internet ) 
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                                                          Rondelele de vinete la cuptor                                         
INGREDIENTE :  2-3 vinete de dimensiuni potrivite,1/2 kg rosii,5 linguri de telina,1-2 foi de 
dafin,150 ml ulei,1 catel de usturoi pisat,50 g cascaval ras,verdeata (patrunjel marar),25 g 
unt,sare,piper   
MOD DE PREPARARE : se curata intai vinetele de coaja, se taie rondele, se sareaza si se dau prin 
faina. Se pun la prajit in putin ulei incins. Se calesc rosiiie, decojite, cu foile de dafin si verdeata. Se 
aseaza apoi vinetele intr-un vas termorezistent, uns cu unt, se aranjeaza deasuptra rosiile, se presara 
putina sare, piper si usturoi. Se stropesc cu ulei si se presara putin cascaval ras. Se lasa la cuptor 10-
15 minute. Se servesc calde ;
                                                       Ciorbă de lobodă dreasă cu ou și smântână
INGREDIENTE :  3 legături lobodă, 2 morcovi mici,1/2 țelină mica,4 fire ceapă verde,2 linguri 
orez,2 gălbenușuri,2 linguri smântână,2 linguri oțet,1 legătură mare leuștean,sare   
MOD DE PREPARARE :  Spălăm loboda și o lăsăm la scurs.Curățăm ceapa verde, o spălăm și o 
tocăm mărunt.Curățăm și spălăm morcovul și țelina și le dăm pe răzătoarea mare.Călim ceapa, 
morcovul și țelina în 2-3 linguri de ulei.Adăugăm imediat și 1 litru de apă fiartă.Între timp spălăm 
bine și orezul în câteva ape și îl adăugăm în oală.Mai adăugăm 1 litru de apă fiartă și lăsăm la foc 
potrivit aprox. 10 minute.Adăugăm loboda.Într-un castron amestecăm cele 2 gălbenușuri cu 
smântâna și oțetul.Punem un polonic din zeama în care au fiert legumele peste amestecul de ou cu 
smântână și amestecăm bine.Trebuie amestecat continuu în momentul turnării sosului de smântână 
pentru a nu se coagula.Se potrivește gustul cu sare și oțet.Se stinge focul.Se adaugă leuștean proaspăt 
tocat mărunt.
Păstrați câteva frunzulițe pentru a le adăuga în farfurie la servire ; 

                                          Chiftele de vinete
INGREDIENTE  :  350 gr vine coapte si scurse bine,1 ceapa,2 catei de usturoi,2 linguri faina de 
naut,sare,piper negru macinat,2 linguri faina alba,ulei pentru prajit
MOD DE PREPARARE :  Vinetele coapte si scurse foarte bine le tocam cu un cutit de sticla sau 
de lemn. Tocam ceapa si usturoiul fin si le adaugam peste vinete. Adaugam sare, piper dupa gust si 
faina de naut. Omogenizam bine compozitia. Luam din compozitie si formam in maini bile cat mai 
egale. Punem faina de grau intr-o farfurie si tavalim bilele de vinete prin ea. Le asezam pe un 
tocator, dupa ce le-am aplatizat usor. Punem ulei intr-o tigaie si il incintam. Prajim chiftelele pe 
ambele parti pana se rumenesc frumos. Scoatem chiftelele pe hartie absorbanta. 
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                                                               Muzee din Romania
                                                                       -    Muzeul Parfumului -    
      Pe calea Dorobanților, la numărul 172, în incinta magazinului Beautik din Mario Plaza, se 
află o mică bucată din istoria parfumurilor și anume Muzeul Parfumului din București. Un colțișor al 
magazinului, in care  se regăsesc peste 3000 de sticluțe de parfum. Multe dintre acestea sunt 
românești, foarte vechi, având peste un secol de când au fost create.Mini-muzeul conține doar o mică 
parte din colecția lui Val Iacob, care este și proprietarul magazinului de parfumuri în care se află 
muzeul. Acesta deține peste 20.000 de obiecte legate de istoria parfumului. 
Dintre sticluțele pe care proprietarul a ales să le expună, cea mai veche are peste 200 de ani. Mai 
exact, sticluța de parfum este un Lubin din anul 1825, care are alături și cutia originală.
Un alt exponat prețios este parfumul Mon Boudoir, un parfum cu mireasmă de iris și violete, produs 
de Casa Houbigant. Pentru cei care nu știu, acest parfum a fost unul dintre preferatele Reginei Maria, 
care a reprezentat o perioadă imaginea acestui brand și a apărut pe eticheta parfumului. La moartea 
acesteia, în anul 1938, compania a decis retragerea parfumului de pe piață în semn de respect și 
îndoliere. La 100 de ani de la înfăptuirea Marii Uniri, Casa de parfumuri Houbigant a anunțat ca va 
crea din nou, după rețeta originală, parfumul îndrăgit al Reginei Maria. 
Pe lângă parfumul Mon Boudoir al Reginei Maria, puteți descoperi în muzeu și parfumul creat de 
Henri Giboulet, pentru Grace Kelly, viitoare prințesă de Monaco, în anul 1955, când a câștigat 
premiul Oscar pentru filmul „The Country Girl”. Numele parfumul, Gin Fizz, inspirat de faimosul 
cocktail al vremii, este un parfum chic, strălucitor și proaspăt.
Majoritatea sticluțelor de parfum expuse au alături și o tăbliță descriptivă, unde sunt menționate 
aspecte interesante cu privire la istoria parfumului respectiv, așa că vizitatorii nu văd doar niște simple 
sticluțe, ci află și câteva informații de tipul celor prezentate de mine pentru cele două parfumuri. 
Unele sticluțe sunt adevărate opere de artă, fiind decorate migălos cu mărgele sau realizate din 
prețiosul cristal Baccarat.
 Casa Rancé, dinastie ajunsă în zilele noastre la cea de-a opta generație neîntreruptă de parfumieri, se 
mândrește cu Le Vainqueur, parfumul pe care-l purta Napoleon Bonaparte însuși. Rețeta 
“Învingătorului” este produsă și astăzi, fără abateri.
Tot aici este expusă și prima sticlă de parfum care a dat startul artei în parfumerie. Concepută de 
maestrul sticlar francez Julian Viard, sticla este un măr pe care să așezat dopul ce o întruchipează pe 
prima femeie a lumii așezată pe un șarpe încolăcit. Chiar dacă nu le poți mirosi, fiind protejate de o 
vitrină, toată această colecție dezvăluie o istorie a frumosului și eleganței.
În micul muzeu bucureștean, organizatorii au dedicat un spațiu generos produselor românești. Deși nu 
le mai poți simți aroma, impactul vizual e unul puternic pentru cei care-și amintesc, de acum zeci de 
ani, de branduri ca Bob, Eva, Adam, Miraj. Sticle decorate cu mărgele sau recipiente de săruri de 
baie, care în anii 70 și 80 erau prezențe nelipsite din băile românilor sau de pe măsuțele lor de toaletă. 
Muzeul Parfumurilor este mic, dar are personalitate. În plus, vă veți bucura de amabilitatea 
personalului de la Beautik care vă va răspunde la întrebările pe care le aveți cu privire la muzeu sau 
despre parfumuri.
                                                                                                                             ( Sursa : internet )
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-               În cadrul unui studiu publicat în jurnalul ştiinţific Microbiome,  oamenii de ştiinţă de la   
BGU ( Universitatea Ben Gurion) au identificat noi candidaţi la medicamente pe baza moleculelor 
izolate din iaurtul probiotic pentru combaterea bacteriilor patogene şi pentru tratarea diferitelor 
afecţiuni inflamatorii.Cercetătorii au izolat molecule secretate de drojdie în chefir,care este o băutură 
fermentată preparată din iaurt de lapte, produsă prin inocularea drojdiilor şi bacteriilor în lapte.Apoi, 
oamenii de ştiinţă au constatat că aceste molecule au un potenţial semnificativ de a combate 
bacteriile patogene, prin reducerea semnificativă a virulenţei bacteriei Vibrio cholerae, care 
provoacă holera.Efectul antibacterian s-a bazat pe întreruperea proceselor de comunicare între 
celulele bacteriene şi de interferare în agregatele bacteriene, ce joacă roluri semnificative în virulenţa 
Vibrio cholerae şi în progresia bolii.Obţinerea activităţii antibacteriene prin blocarea comunicării 
celulare reprezintă o strategie promiţătoare împotriva bacteriilor rezistente la antibiotice, au observat 
cercetătorii.Oamenii de ştiinţă au constatat, de asemenea, că moleculele izolate au efect 
antiinflamator semnificativ în timpul „furtunii de citokine”, care este un răspuns extrem al sistemului 
imunitar şi totodată principala cauză de deces a pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19, dar şi în 
cazul afecţiunilor inflamatorii intestinale, cum ar fi boala Crohn ;
-             Un studiu realizat recent de specialiştii de la Mackintosh School of Architecture a 
relevat faptul că uscarea rufelor în casă, şi nu în aer liber, ar putea cauza probleme serioase de 
sănătate. Asta pentru că ele provoacă o umiditate ridicată, ce creşte riscul apariţiei astumului, rinitei 
alergice şi a altor tipuri de alergii. Experţii din Glasgow au făcut cercetări în 100 de case, 
descoperind că locuitorii din 87% dintre acestea obişnuiau să îşi usuce în interior rufele proaspăt 
spălate. În plus, în 75% dintre locuinţe, nivelul de umiditate din aer era atît de ridicat încît exista 
riscul apariţiei acarienilor. În 25% dintre case, era probabilă apariţia unui tip de mucegai care 
provoacă infecţii severe la plămîni.Drept urmare, Mackintosh School of Architecture au cerut 
constructorilor ca în viitor să ţină includă în proiectele de locuinţe şi spaţii special amenajate pentru 
uscarea rufelor ;
-             Oamenii de știință ruși împreună cu colegii din Spania au dezvoltat o folie-senzor 
flexibilă pentru detectarea diferitelor substanțe chimice pe suprafața legumelor și fructelor. 
Cercetătorii spun că mecanismul de acțiune al foliei este simplu. O bucată mică de folie trebuie 
plasată pe fruct sau legumă. Apoi, se înmoaie în apă sau alcool, apoi se examinează cu un 
spectrometru Raman. Acolo pot fi observate urme de substanțe chimice periculoase ;
-              Un studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea of Las Palmas de Gran Canaria şi 
Universitatea din Granada  au alcătuit „lista neagră" a alimentelor care ne provoacă depresie, 
irascibilitate și anxietate. La cercetare au participat 9.000 de subiecţi care nu sufereau de boli 
depresive şi care nu consumau antidepresive. Prticipanții au acceptat să consume doar fast-food și 
produse de patiserie preparate industrial. Ulterior, după şase luni de experiment, 493 de persoane au 
fost diagnosticate cu depresie. Oamenii de ştiinţă au demonstrat că există o relaţie directă între 
cantitatea consumată de hrană ieftină şi rapidă şi depresia, stările de anxietate. Există şi alţi factori 
care indică faptul că persoanele care consumă mîncare tip fast-food au un risc dublu de a suferi de 
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depresie faţă de cei care aleg o masă sănătoasă. In urma recentului studiu, specialistii au constatat ca 
subiectii care consumau mai multe produse de tip "fast-food" si produse coapte industrial erau mai 
predispusi spre celibat, spre o viata mai sedentara si spre consumarea unor produse cu un aport 
caloric redus, in detrimentul fructelor, peștelui, legumelor si uleiului de masline. Fumatul si un 
program de lucru saptamanal de peste 45 de ore reprezentau alti factori agravanti ;
-               O mica echipa de cercetatori de la Dream Lab din cadrul universitatii americane lucreaza 
la o serie de tehnologii capabile sa ne manipuleze visele, in ideea de a produce beneficii pentru 
atunci cand ne aflam in starea de veghe. Aceste tehnologii ar urma sa fie disponibile publicului larg. 
Cercetari anterioare au aratat deja ca visele pot contribui la consolidarea memoriei, la reglarea 
emotionala si la imbuntatirea sanatatii mintale generale. Oamenii de stiinta de la Dream Lab vor sa 
faca ceva mai mult decat sa exploreze rolul viselor in viata noastra, propunandu-si sa vada ce se 
intampla atunci cand intervii asupra lor. In acest scop, lucreaza la mai multe dispozitive care 
monitorizeaza si interactioneaza cu visele in diverse forme. Dormio este un dispozitiv in forma de 
manusa al carui scop este stimularea creativitatii prin valorificarea starii hipnagogice, starea 
semilucida dintre starea de veghe si cea de somn. Dormio extinde si influenteaza aceasta etapa de 
tranzitie, dandu-le utilizatorilor acces la gandirea fluida si la asocieri libere. Senzorii plasati in jurul 
degetelor si al incheieturii utilizatorului monitorizeaza bataile inimii si alte semne vitale ale acestuia 
pentru a identifica momentul in care atinge diferite etape ale somnului. Atunci cand utilizatorul intra 
in starea hipnagogica, dispozitivul reda un cuvant inregistrat in prealabil si inregistreaza in 
continuare raspunsul utilizatorului. In urma unui experiment cu 50 de participanti, Horowitz a 
descoperit ca visele acestora au avut legatura cu ceea ce au auzit in starea hipnagogica. Judith 
Amores, un alt cercetator din cadrul Dream Lab, foloseste mirosul pentru a accesa niveluri mai 
profunde ale subconstientului uman. Proiectul sau BioEssence este un difuzor de arome care 
monitorizeaza la randul sau bataile inimii si undele cerebrale pentru a identifica in ce faza a 
somnului se afla utilizatorul. Atunci cand acesta ajunge in faza asociata cu consolidarea memoriei, 
este eliberat un anumit miros, pe care utilizatorul il asociaza cu o amintire sau cu un comportament 
de invatare, rezultatul fiind imbunatatirea memoriei ;
-             Cercetătorii de la Universitatea Alberta din Canada au descoperit diferenţe între 
bacteriile aflate în tractul intestinal al bebeluşilor născuţi prin cezariană şi cele aflate în tractul 
intestinal al bebeluşilor născuţi natural. Specialiştii cred că aceste diferenţe microbiene pot avea, de-
a lungul întregii vieţi, consecinţe asupra sănătăţii copiilor. Intestinul persoanelor adulte este populat 
de miliarde de bacterii „prietenoase” care ajută în procesul de digestie şi care ne protejează de 
patogeni, însă nou-născuţii nu au aceste bacterii. În mod normal, prima expunere a copilului la 
bacterii are loc atunci cînd acesta traversează canalul vaginal al mamei sale. Bebeluşul este acoperit 
cu bacterii, iar o parte din acestea sînt înghiţite. De asemenea, bebeluşul obţine alte bacterii de la 
mama sa în urma alăptării. Astfel, intestinul copilului începe să fie populat cu bacterii benefice care 
joacă un rol crucial în dezvoltarea sistemului imunitar. Un copil care se naşte prin cezariană pierde 
această „scufundare” iniţială în bacterii. Mai mult, femeile care nasc prin cezariană tind să amîne 
alăptarea, iar de obicei doctorii le prescriu antibiotice pentru a preveni infecţiile în zona inciziei ;

                                                                                          
                                                                                         (  Sursa : Descopera.ro,Ziare.ro)                                                                                        
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                       STIATI CA :             

                  Curiozitati si lucruri uimitoare despre  Tunisia          
-   Tunisia este poarta de intrare in Africa, considerata chiar Europa Africii pentru aerul 
occidental. Din punct de vedere al suprafetei, e o tara mica, dar inglobeaza zone de desert si litoral 
cu nisip fin, dar si o multiculturalitate extrem de interesanta care si-a lasat amprenta asupra traiului 
oamenilor si bineinteles, al arhitecturii din tara. Sunt nu mai putin de 7 situri Unesco pe teritoriul 
Tunisiei si peste 1250 km de coasta cu nisip fin scaldat de Marea Mediterana.In Tunisia se poate 
ajunge pe cele 3 aeroporturi principale: Tunis (capitala), Monastir, respectiv Hammamet, ultimele 
doua deservind zona de litoral.Tunis este unul dintre cele mai prietenoase si „deschise” orase pentru 
turisti, din Africa. Capitala Tunisiana are un aer „amestecat”, undeva intre arhitectura si cafenelele 
Parisiene si tot ceea ce caracterizeaza regiunea maghrebiana a africii: culoare si forfota. Cele doua 
ipostaze sunt destul de bine delimitate in urbe.  Apropierea de oras pe autostrada iti creeaza impresia 
unei metropole in toata regula, chiar daca nu este chiar asa din punct de vedere al marimii 
populatiei.  Din departare, atrag atentia casele vopsite in alb contrastand cu galbenul desertului si cu 
albastrul marii.Cele doua fete ale orasului, ele sunt: Medina (old town) o atractie turistica de neratat 
pentru oricine doreste sa se piarda prin labirintul cu stradutele pietruite si Ville Nouvelle (orasul 
nou) care abunda in bulevarde cu arhitectura Belle Epoque. Din orasul nou, trebuie parcurs la pas 
Bulevardul Habib Bourguiba – Champs Elysee-ul tunisian, care se continua cu Avenue de France. 
Ambele bulevarde abunda in monumente si cladiri istorice. Astfel, intre Piata 14 Ianuarie 2011 si 
Poarta Frantei aflata in Piata Victoriei, trecem pe langa: statuia lui Habib Bourguiba, mari hoteluri 
(Carlton, El Hana), mall-ul Centre Ville, Teatrul Municipal si Catedrala Saint Vincent de Paul. 
- Limba oficială a Tunisiei este berbera, însă locuitorii vorbesc și limba franceză, datorită 
ocupației franceze a teritoriului în trecut ;
- Tunisia este cea mai nordică țară africană ; 
- Orașul tunisian Kairouan este al patrulea cel mai important oraș pentru lumea musulmană, după 
Mecca ;
-  Singurul oraș tunisian în care funcționează un metrou este capitala țării, Tunis. Restul orașelor 
se bazează pe autobuze și taxiuri pentru transportul în comun ;
- În oaza tunisiană Kebili au fost descoperite dovezi arheologice care atestă existența vieții umane 
în zonă încă din epoca de piatră ;
- Hammamet este cel mai mare și mai important oraș turistic din Tunisia, începând cu anii 1960. 
Majoritatea turiștilor care își petrec vacanțele aici sunt europeni ;
- Tunisia a avut, de-a lungul timpului, doar trei președinți – pe Habib Bourguiba, Zine El Abidine 
Ben Ali, și Moncef Marzouki. În prezent își execută mandatul cel de-al patrulea președinte al țării, 
Beji Caid Essebsi ;
- Cel mai înalt vârf muntos din Tunisia măsoară 1544 m în altitudine și poartă numele Jebel Ech 
Chambi ;
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-  Mai mult de un sfert din populația Tunisiei locuiește în orașul capitală Tunis. Populația țării este 
de aproximativ 10 milioane de locuitori ;
- Deși Tunisia este considerată o țară arabă, doar aproximativ 10% dintre locuitorii săi provin din 
arabi, din punct de vedere genetic. Majoritatea populației se trage din populația indigenă, berberă ;
- Ruinele orașului istoric Cartagina se află la doar 10 km de capitala țării ;
- În Tunisia s-au filmat mai multe filme de la Hollywood, precum Isus din Nazaret (1977), 
Războiul Stelelor (1977), Pacientul Englez (1996) sau Indiana Jones și Căutătorii Arcei Pierdute 
(1981) ;  
- Tunisia si-a obtinut Independenta fata de Franta in 20 martie 1956 ;
- In Tunisia sunt 2 tipuri de cafenele   In special pentru doamne, e bine sa știți sa nu va așezați la 
cafenele de tip "maqhwa cafe" adică destinate doar domnilor. Sunt ușor de recunoscut după nr mare 
de domni ce fumează sisha și stau cu ziarul în fata. Dacă vedeți femei aici, sunt cel mai probabil 
prostituate în căutare de un posibil client. Pentru turiști cele mai bune cafenele sunt cele de familie, 
le puteți deosebi ușor după oamenii ce stau la terasa ; 
- In Tunisia femeile localnice nu sunt obligate să poarte văl şi nici să fie acoperite în totalitate 
când merg pe stradă. Asta pentru că Tunisia este una dintre cele mai moderne naţiuni islamice, unde 
femeile se bucură de toate drepturile ;  
- Dacă închiriezi o mașină în Tunisia,ține minte că ești nevoit să conduci numai pe partea dreaptă;
- 2,38 mg/l este limita legală de alcool în sânge în Tunisia. Pentru orice valoare mai ridicată se 
consideră condus sub influența alcoolului și poate conduce la amendă, suspendarea permisului sau 
alte penalități. Să ai în vedere și faptul că trebuie să ai cel puțin 16 ani pentru a putea consuma 
băuturi alcoolice și că nu este recomandat să conduci un vehicul cu motor sub influența alcoolului ;
-Protectoratul francez s-a instalat in Tunisia in 1883 ;
-Una dintre curiozitati o reprezinta ordinea incaltarii pantofilor. Dimineata tunisienii isi încalta 
mai intai piciorul drept, apoi piciorul stang. Seara ordinea se inverseaza ;
-O alta particica din Tunisia, care poate fi numita o curiozitate pentru europeni, o reprezinta faptul 
ca aici mancarea se serveste din exteriorul farfuriei spre interior, niciodata invers. De asemenea, 
tunisienii mananca la masa doar din pozitia sezanda, nu mananca niciodata stand in picioare si nu se 
așeaza niciodata intr-un cerc deja format ;
-O trasatura distincta, poate cea mai importanta pentru tunisieni, este bucuria negocierii. Ei vor sa 
stie, de fiecare data, cat valoreaza munca lor. Este o dovada de respect pe care trebuie sa o manifesti 
cat mai deschis si cat mai convingator, altfel risti sa te expui unei situatii care nu innobileaza nici un 
turist adevarat si nici un negustor care vinde ceva realizat cu propriile maini. Tunisienii negociaza la 
sange tot ce vand si ce cumpara chiar si intre ei.Early Booking Tunisia ;
-Mergeți spre sud în deșerturile care mărginesc Libia și Algeria, doar cu un ghid. În caz contrar, 
devii o țintă pentru infractori ;
-În timpul Ramadanului, nu mâncați, nu fumați și nu beți alcool în public. Localnicii vor 
considera acest lucru lipsit de respect ;
-Tunisia are bucătărie tipică arabă, unde puteți gusta fructe de mare la grătar, cuscus, miel cu sos 
de harissa ;
                                                                                                                    (Articol primit pe e-mail )
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Xxx    -  Chet Hanks, fiul actorului Tom Hanks (64 de ani) și al Ritei Wilson (64 de ani), a fost 
atacat cu un cuțit. Tânărul, în vârstă de 30 de ani, o acuză pe fosta lui iubită, Kiana Parker, că l-ar fi 
atacat cu un cuțit în timpul unei altercații. Chet s-a filmat în casă împreună cu Kiana, care încerca 
să-l împiedice să filmeze. Ea nega că l-a atacat cu cuțitul, iar el insista că are probe filmate. Cei doi 
se înfruntă și în tribunale, acuzându-se reciproc de violențe conjugale ;
Xxx  -  Kirsten Dunst este însărcinată cu cel de-al doilea copil al său. Actrița, în vârstă de 38 de 
ani, mai are un fiu de 2 ani, Ennis, din relația sa cu Jesse Plemons. Cei doi și-au început relația în 
2016, după ce s-au întâlnit pe platourile de filmare la proiectul Fargo și au declarat că au devenit 
apropiați ca urmare a trecutului lor în lumea filmului, dat fiind că amândoi au lucrat la Hollywood 
de la vârste mici. Dunst și Plemons s-au logodit în ianuarie 2017, un an și jumătate mai târziu actrița 
dând naștere primului ei copil  ;   
Xxx   -  Muzicianul de muzică rap DMX, în vârstă de 50 de ani, pe numele său real Earl 
Simmons, a murit după ce a suferit un atac de cord în data de 2 aprilie. Acesta s-ar fi produs din 
cauza unei supradoze. Rapperul american a avut multe probleme cu substanțele interzise și a fost 
internat de câteva ori în clinici de reabilitare. În 2016, el a mai trecut printr-un eveniment similar, 
când a încetat să mai respire și a fost resuscitat într-o parcare. De asemenea, a fost condamnat în 
repetate rânduri pentru fapte precum posesie de droguri și de arme, cruzime împotriva animalelor, 
conducere periculoasă a unui vehicul El a avut mai multe colaborări cu Jay-Z, Ja Rule, Eve și LL 
Cool J ; 
Xxx –   Macaulay Culkin, cunoscut pentru rolul lui Kevin din „Singur acasă”, și Brenda Song au 
devenit părinți pentru prima oară în viață. Bebelușul Dakota Song Culkin s-a născut pe 5 aprilie, însă 
anunțul venirii sale pe lume a fost făcut abia pe 13 aprilie. El a fost botezat în amintirea surorii lui 
Culkin, care a murit într-un accident de maşină în 2008, la doar 29 de ani. Macaulay Culkin se iubește 
cu Brenda Song încă din 2017. În 2018, el mărturisea că și-a găsit sufletul pereche și plănuiește să-și 
întemeieze o familie cu Brenda. Macaulay Culkin și iubita lui au jucat împreună în drama Changeland, 
lansată în iunie 2017. De fapt, pe platoul de filmare s-a aprins scânteia care i-a unit mai târziu ;
Xxx -   Designerul de modă Tommy Hilfiger, în vârstă de 70 de ani, și-a deschis propria școală de 
afaceri de modă în cadrul Colegiului din Elmira, statul american New York. Hilfiger are o avere 
estimată la peste 450 de milioane de dolari și a decis să facă acest pas în plină pandemie de COVID-
19. El a decis ca școala care îi va purta numele să aibă sediul în Elmira pentru că acesta este orașul 
natal și locul unde a deschis, în 1969, primul magazin de modă. Imperiul Hilfiger a fost fondat în 
1985 și, din 2010, face parte din grupul PVH și are sediul central în Amsterdam, Țările de Jos ;
Xxx –  Actriţa Helen McCrory, cunoscută din serialul „Peaky Blinders” şi trei filme „Harry 
Potter”, a murit la vârsta de 52 de ani. Helen McCrory şi-a început cariera în teatru. A jucat cu 
Royal Shakespeare Company şi Almeida Theatre, dar şi la Donmar Warehouse, în regia unora ca 
Roger Michel şi Sam Mendes.A jucat în numeroase producţii de televiziune, între cele mai recente, 
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„Peaky Blinders”, show de succes lansat în 2013 în care interpreta rolul mătuşii Polly.Pe marile 
ecrane a putut fi văzută, între altele, în „Casanova”, „The Queen”, „Becoming Jane”, „Flashbacks of 
a Fool”, „Hugo” şi „Skyfall”;
Xxx –   Actorul Joseph Siravo, care a interpretat rolul tatălui lui Tony Soprano în producția 
“Clanul Soprano/ The Sopranos”, a murit la vârsta de 66 de ani, în urma unei “lupte lungi și 
curajoase cu cancerul de colon”. Siravo este cel mai bine cunoscut pentru munca sa în televiziune, 
dar și în teatru. În serialul difuzat de platforma de streaming HBO “The Sopranos”, actorul a 
interpretat rolul lui Johnny Soprano, iar mai apoi l-a portretizat pe Fred Goldman, tatăl lui Ron 
Goldman, în producția “The People v. O.J. Simpson: American Crime Story”, difuzată pe canalul 
TV american FX. Joseph Siravo a mai jucat și în „For Life”, „The Blacklist”, „Made in Jersey”, 
„Dirty Sexy Money”, „Law and Order”, „The Report”, cu Adam Driver, în „Equity”, „Motherless 
Brooklyn”, „The Wannabe”, „Shark Tale” şi „Night Falls on Manhattan” ;
Xxx –  Cântărețul britanic Ben Adams (39 de ani), fost membru al trupei A1, și logodnica sa, 
Sara Skjoldnes vor deveni părinți pentru prima dată. Ben Adams a anunțat și că el și Sara au creat 
deja un podcast dedicat vieții de proaspeți părinți. Ben Adams, pe numele real Edward Stephen 
Adams, a făcut parte din trupa A1, înființată în 1998. Grupul a câștigat premiul BRIT în 2001 
pentru cea mai bună trupă debutantă și a avut două hit-uri în topul UK. Un an mai târziu, în 2002, 
trupa s-a desființat, dar Ben Adams și-a continuat cariera solo și, ulterior, a devenit și compozitor, 
realizând diverse piese pentru nume grele din muzica internațională precum Robin Thicke, Craig 
David, JLS, Sam Baily, Amalia Lily sau Alexandra Bruke ;
Xxx –  Soția rapperului Macklemore (37 de ani), Tricia Davis (37 de ani), a anunțat că este 
însărcinată. Macklemore, pe numele său real Benjamin Haggerty, și Tricia mai au împreună doi 
copii, două fiice, Sloane Ava Simone Haggerty (5 ani) și Colette Koala Haggerty (3 ani). Perechea 
s-a căsătorit în anul 2015, la două luni după nașterea primei lor fiice. La începutul anului 2021, 
Macklemore a lansat Bogey Boys, un brand de haine pentru golf și nu numai ;
Xxx –   Compozitorul Jim Steinman, care a lucrat cu nume grele din lumea muzicală 
internațională precum Meat Loaf, Bonnie Tyler sau Celine Dion, a murit la vârsta de 73 de ani. 
Artistul suferea de ani buni de o afecțiune la rinichi. Născut și crescut în New York, Steinman și-a 
început cariera scriind muzica unei producții școlare în 1968.A urmat un musical, The Dream 
Engine, pe care l-a descris mai târziu ca „o epopee rock de trei ore, cu tone de nuditate”. Spectacolul 
a atras atenția unui produ-cător din Broadway, care i-a oferit un post la Public Theater din New 
York la absolvire.Acolo, el a lucrat la mai multe proiecte, inclusiv o adaptare a lui Wagner. Dar 
primul său mare succes a venit atunci când Yvonne Elliman și-a înregistrat piesa Happy Ending 
pentru albumul ei din 1973 Food of Love ;
Xxx –    Fotomodelul Katie Price, 42 de ani s-a logodit a șaptea oară. Bomba sexy din Marea 
Britanie a anunțat că s-a logodit cu iubitul ei, Carl Woods, după o relație de doar 10 luni. Ea 
intenționează să se mărite cu el. Aceasta e cea de a șaptea logodnă a lui Katie, care a fost măritată 
până acum de trei ori și are cinci copii 
                                                                                                                       (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 APRILIE     
  POVESTI DE FAMILIE S-a continuat activitatea realizata de Membrii Comunitatii– Aprilie    
2021  ( Vizite la domiciliu asistatilor din Adjud,Buzau,Focsani) ; 
   REMEMBER -  Planeta Poetilor  : Lea Goldberg , Ioan Aurel Baranga (născut Aurel 
Leibovici), Beniamin Haimovici,   Expozitie foto  la sediul Comunitatii Evreilor Focsani ;  
  Membrii Comunitatii Evreilor Focsani   Aprilie 2021  /      AGAPA UMORISTICA   
             ( Bancuri,Cimilituri si Vorbe de duh ) ;
  Sub egida Consiliului Judetean Vrancea,Centrul Cultural Vrancea,in parteneriat cu 
Comunitatea Evreilor Focsani ,organizeaza la Sinagoga din Focsani ,sediul comunitatii expozitia de 
picture : VISAND LA TINE   / Lucrările aparțin domnișoarei Elena Cricorian, absolventă a Școlii 
Populare de Artă, secția Pictură, promoția 1990, profesor Liviu Nedelcu ;
    Membrii Comunitatii Evreilor Focsani /    Israelul sarbatoreste, pentru a 73-a oara Ziua 
Independentei, "Yom Ha'atzmaut", care celebreaza proclamarea statului evreu din 14 mai 
1948.Expozitie de poze ;
   Revista –MENORA- a  Comunitatii Evreilor din Focsani,a aparut in luna Aprilie cu un nou 
numar ;
   Incursiuni printre Laureaţi evrei ai Premiului Nobel ,Expozitie foto ;
   Membrii Comunitatii  Evreilor din Focșani /   Cartea ,,ANII DE SINGURATATE ”  autor 
Iulia Deleanu, a fost lansată la sediul Comunitatii Evreilor din Focsani 
    Comunitatea Evreilor din Focsani / 21 Aprilie 2021             Elevii clasei a X-a A ai Liceului 
Teoretic "Ioan Slavici" din orasul Panciu,insotiti de profesoara de istorie Gabriela Pricop in vizita la 
Comunitatea Evreilor din Focsani ;
  Lag Ba’Omer  Expozitie de pictura ;

  Parte din informatii sunt preluate din diverse 
surse  
             reviste,website-uri sau mijloace media  !!!!  
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                             Sub Steaua lui David,cu Dumnezeu  ( 58 )              Boris Druţă  
                                           File din istoria Telenesteana   
                                                    Portrete :
                                                 Sara Ţimmerman     ( I )     
Motto: Rabinul Asse zice:  e o mare bucurie ca să păstraţi sărbătorile şi, prin 
urmare, Moise vă porunceşte
să vă veseliţi în sărbătorile voastre.
Mama zicea că această femeie e de-o seamă cu ea, dar părea şi la vorbă şi la port să 
fie cel puţin de două ori mai mare decît mama. Era lată în şale, cu o faţă grasă, ochii 
mari, mereu umezi, nasul lung, acvilin, cu pomeţii ieşiţi în obraji,drept că vocea îi era 
vie, cristalină. O aud şi azi spunîndu-i mamei: “Dumnezeul lui Moise, spre deosebire de 
cel al creştinilor, este un Dumnezeu gelos, totdeauna gelos, care de excesul geloziei se 
teme de rivalitatea divinităţilor păgîne.
Depărtînd pe evrei de celelalte neamuri, acel Dumnezeu luase o măsură preventivă
contra contagiunii politeismului. El e singur şi voieşte a rămîne singur. Astfel, în Biblie 
preceptul “nu te amesteca cu celelalte neamuri” este subordonat dogmei “nu crede în alt 
Dumnezeu”. De cîte ori unitatea lui Dumnezeu nu este ameninţată Moise se arată 
bucuros de a fi sociabil. Sînt pasaje în care el admite fraternitatea tuturor oamenilor. 
Sînt pasaje în care el insuflă evreilor sentimente de ospitalitate în privinţa străinilor. Sînt 
pasaje, în fine, în care Biblia se pare a ghici pe Hristos.”
 Fiind copil nedezlipit de mama, o ascultam şi eu şi reţineam relativ uşor în bostanul 
meu cele spuse de mătuşa Sara, dar de înţeles aproape că nici azi nu înţeleg ce avea ea 
în vedere. Aveam pe atunci cam 10 ani de viaţă. Mătuşa Sara Ţimermann, cum 
spuneam,părea că are mulţi ani, se mişca greu, sprijinindu-se în cîrjă şi, cînd ne vedea, 
ruga să ne dăm mai aproape de ea, fiindcă avea şi auzul slăbit. Mama venea la dînsa 
cînd avea o bucurie, dar şi atunci cînd avea o scîrbă sau, pur şi simplu, n-vea ce face. 
Casa mătuşii era lungă, cu prispele joase şi coridor din scîndură roşie, situată în 
mahalaua ce ducea spre Mihalaşa..Nu avea nici soţ, nici copii, trăia singură ca pustnicul.
Pe pereţii casei erau atîrnate covoare vechi, moldoveneşti, iar pe pervazurile ferestrelor 
erau multe cărţi. Lua una şi ne citea. Tot aşa, în a doua zi a Paştelui,nu este sinagogă în 
care să nu răsune următoarea invocaţie: „Fă, Doamne, şi astă dată, precum făcuşi în 
acea noapte în care, cutreierînd Egiptul, ai păstrat pe evrei şi ai secerat pe neevrei.” Mai 
pe scurt, deosebirea dintre exclusivismul biblic şi cel talmudic este o deosebire totală, 
atît în scopuri, cît şi în mijloace. 
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Scopul lui Moise este: „Fă toate, pentru a nu crede într-un alt Dumnezeu”. Scopul 
rabinilor este: „Fă toate pentru a nu te amesteca cu celelalte neamuri!” Mijlocul lui 
Moise este: „Pentru a nu crede într-un alt Dumnezeu, e bine să nu te amesteci cu
celelalte neamuri”. Mijlocul rabinilor este: „Pentru a nu te amesteca cu celelalte
neamuri, e bine să nu crezi într-un alt Dumnezeu.” Ea ne citea, iar în tindă ardea 
primusul, încălzind ceva de mîncare. Pe masă totdeauna stătea un coşuleţ cu nişte 
copturi rumene, mirositoare, învelite cu un şerveţel, care se numeau humentaşi. Era o 
adevărată sărbătoare cînd mătuşa ridica acel şerveţel şi mă servea cu bunătăţile ei: 
ştrude sau beigîlî, pe care ea le pregătea cu atîta îndemînare, uneori chiar în prezenţa 
noastră. Măiestria ei de bucătăreasă, precum îmi zicea mama, a deprins-o de la evreicele 
bătrîne, care,pînă la război, trezeau mare admiraţie printre gospodinele din Teleneşti. 
Mai mîncam la ea şi zeamă de găină, căreia dînsa îi zicea mondalî, dar mîncarea cea
mai preferată a ei era peştele umplut cu carne... înainte de a ne întreba despre toate ale 
vieţii, prefera să ne servească cu aceste bunătăţi ale bucătăriei evreieşti,după care, 
îndreptîndu-şi mărgelele mari, galbene din jurul gîtului îşi netezea cărarea din moalele 
capului, descoperindu-şi faţa ovală, senină, ce demonstra că odată, în tinereţe, mătuşa a 
fost o domnişoară de o frumuseţe rară şi pornea să povăţuiască... Mama îmi spunea că 
au învăţat împreună într-o clasă, că mătuşa scria poezii, iar la sărbători cînta de rupea la 
armonică... Ridurile de pe faţa mătuşii Sara se încrucişau şi se amestecau într-o 
dezordine înspăimîntătoare. Avea o răbdare uimitoare de a o asculta pe mama, ca pe o 
veche şi fidelă prietenă dar îi spunea:
– Veruţă! Să nu crezi că mie mi-i uşor. Viaţa nu este o sărbătoare, dacă nu ţi-o faci 
singură. Ea e o mare durere, dacă nu vezi sărbătoarea din ea. Eu, una, de cînd s-a 
terminat războiul nu mai am linişte în suflet. Mai ales, noaptea, mă dor toate mărunta-
iele şi nici nu pot spune ce mă doare. Am fost la doctorii Vainştoc şi la Bleahman, dar 
mi-au spus că boala mea nu poate fi vindecată şi că mai mult decît doreşte Dumnezeu n-
am să trăiesc. Aşa că, împacă-te cu ceea ce ai şi veseleşte-te în sărbătorile tale.
După vreo două-trei ore de taifas, mătuşa Sara iar ne servea cu turte dulci, cu dulceaţă 
de vişine, după care, păşind anevoie, contrar împotrivirilor mamei, care o ruga să nu se 
deranjeze, ne petrecea pînă la poartă. În drum discutau întruna cu mama care o admira 
pentru talentul ei de povăţuitoare şi bucătăreasă pe mătuşa Sara. Spre chindie la poarta 
casei noastre ne întîmpina tata, care ştia c-am fost la mătuşa Sara şi o lua pe mama peste 
picior: – Ai fost să te jelui... Dacă te-am obijduit o să fiu blestemat de rabin...
– Vorba e că la noi în sat, la Ineşti (Ineasca), deşi nu era sinagogă şi nici biserica
noastră nu funcţiona, lumea credea şi mai crede că omul poate fi pedepsit de Dumnezeu 
dacă cineva îi va cere, prin preot sau prin altă faţă bisericească. Mama lua vorba tatei 
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drept glumă şi-i spunea că merge la mătuşa Sara să-şi amintească de anii îndepărtaţi ai 
copilăriei. Doar ea, mătuşa, a trăit atunci într-o mahala cu noi, împreună au luptat cu 
toate greutăţile şi au trăit toate bucuriile timpului, iar anii de şcoală pe care îi 
petrecuseră împreună au fost cei mai luminoşi ani din viaţa ei.
– În 1941, săraca a scăpat ca prin urechile acului de la moarte. Reamintindu-şi acele 
groaznice timpuri, mama plîngea ca un copil, povestind cum evreii au fost împuşcaţi 
ziua în amiaza mare, la Movila din marginea satului. Tata n-a putut fi martorul acelui 
dezmăţ antiuman, pentru că se afla la concentrare,dar cînd auzea mărturisirile mamei, se 
cutremura din spate şi zicea:
– Poate că cineva crede că evreii sînt şmecheri, eu însă niciodată n-am văzut
ca ei să bage mîna în buzunar străin..Nu am auzit să-l fi minţit pe cineva. De ce
oare au fost pedepsiţi atît de crunt?
Iar mama continua să povestească cum grupe de soldaţi înarmaţi, îi prindeau pe evrei, îi 
puneau ca cei tineri să-i ducă pe cei bătrîni, neputincioşi, în spate pînă la locul execuţiei, 
ca să-şi sape groapa, apoi îi împuşcau mişeleşte... Şi toate se petreceau în ochii 
trecătorilor. Se spune că ţipetele şi strigătele disperate ale acestora se auzeau hăt peste 
dealuri şi văi. Dacă cineva dintre cei sortiţi la moarte scăpa prin minune de glonte şi 
încerca să iasă din groapă, soldaţii îl loveau în cap cu paturile armelor şi-l vîrau de viu 
în pămînt... Mătuşa Sara a scăpat cu zile datorită unor ineşteni buni la inimă, care au 
răpit-o din coloana celor condamnaţi chiar în timpul execuţiei şi au ascuns-o mai întîi 
într-un pod de casă, silind-o să se ascundă într-un ştiubei cu pene. Apoi, peste cîteva 
nopţi au dus-o la Nistru unde, cu mai mulţi evrei, noaptea s-au urcat într-o barcă să 
treacă rîul la Butuceni...
În barcă era o pereche de tineri cu un copil în braţe. Deodată, acel copil a început să 
plîngă, speriind liniştea din jur, punînd în pericol pe toţi din barcă. Santinelele mişunau 
pe ambele maluri... Pentru a evita pieirea tuturora, tinerilor li s-a ordonat de către 
majoritate ca să înece copilul în apă. Neavînd altă ieşire, au dat drumul pruncului în 
Nistru, dar după ei s-au înecat şi ambii părinţi... în urma acelei grozăvii, mătuşa Sara 
spunea că a descoperit a doua zi, cum numai la 27 de ani, însurise complet. Ajunsă la 
celălalt mal, tot ascunzîndu-se prin hăţişuri şi coclauri, s-a salvat singură, ca după o 
vreme anevoioasă să se pomenească evacuată tocmai în preajma munţilor Pamir... în 
Tadjikistan. A trecut cursurile timp de trei luni, apoi pînă la sfîrşitul războiului a lucrat 
tractoristă………………………………………..
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                                        ,,Personalitati din Romania  ”                    
                                  

                              Arthur Kreindler a fost unul dintre cei mai de seamă 
reprezentanţi ai şcolii de neurologie din România

                     Arthur Kreindler (n. 15 mai 1900, București - d. 28 mai 1988, București) a fost medic 
neurolog român, de origine evreu, academician, profesor de neurologie la Institutul de Medicină și 
Farmacie din București, director al Institutului de Cercetări în Neurologie al Academiei Române.
A absolvit Liceul „Gheorghe Lazăr” din Bucureşti iar in anul 1919 – începe studiile facultății de 
medicină a Universității din București.In anul 1925 – obţine titlul de doctor cu teza Tonusul 
vegetativ și probele sale farmacologice si intre anii 1926-1927 – face stagii de specializare la Paris. 
După absolvirea facultății de medicină a Universității din București, a lucrat în clinica de neurologie 
a spitalului Colentina, sub conducerea lui Gheorghe Marinescu. Împreună cu acesta, publică în anul 
1935 monogafia Reflexele condiționate și este co-autor al cărții Le Tonus des muscles striés, 1937 
(împreună cu Gheorghe Marinescu, Nicolae Ionescu-Sisești și Oskar Sager), lucrare prefațată de 
renumitul neurofiziolog englez Sir Charles Sherrington.
În anul 1948, Arthur Kreindler este numit profesor de Neurologie la facultatea de Medicină din 
București și membru al noii Academii R.P.R. În cadrul acestei Academii, devine director al 
Institutului de Neurologie, care capătă numele lui Ivan Petrovici Pavlov, ideologia predominantă în 
medicină în acea vreme fiind nervismul, bazat pe cercetările lui Pavlov asupra reflexelor 
condiționate. 
Arthur Kreindler reușește să adune în jurul său o serie de colaboratori de valoare, ca : State 
Drăgănescu, Vlad Voiculescu, Th. Horneț, Arcadiu Petrescu, Ion Voinescu și alții. Temele de 
cercetare în Neurofiziologie, Neurochimie, Neuropatologie, Activitate nervoasă superioară, precum 
și în domeniul Neurologiei clinice corespundeau stadiului dezvoltării acestor discipline în acea 
epocă. Un accent deosebit a fost pus pe studiul excitabilității sistemului nervos central, activității 
electrice a creierului, cercetarea dinamicei corticale în diferite afecțiuni neurologice, studiul clinic și 
experimental al epilepsiei, fiziologia și fiziopatologia cerebelului, afazia. 
 Pentru rezultatele cercetărilor asupra epilepsiei, efectuate împreună cu colaboratorii săi, apărute în 
monografia Epilepsia (1955), primește în 1957 Premiul de Stat.  Arthur Kreindler a desfășurat o 
activitate deosebită în specializarea medicilor în neurologie, în cadrul catedrei de specializare și 
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perfecționare în neurologie (învățământ suprauniversitar) a Institutului de Medicină și Farmacie 
(IMF-București).
Arthur Kreindler a publicat numeroase articole în revistele de specialitate din țară și străinătate, a 
participat cu referate la congrese naționale și internaționale (în 1957 a fost raportor principal asupra 
Epilepsiei de tip petit mal la Congresul mondial de Neurologie din Bruxelles/Belgia). 

Dintre cărțile publicate sunt de menționat: 
Anatomo-fiziologia clinică a Sistemului nervos central, 1957 (împreună cu Vlad Voiculescu), 
Physiologie et Pathophysiologie du Cervelet, 1958 (împreună cu Mircea Steriade), Infarctul cerebral 
și Hemoragia cerebrală, 1972, Afazia 1973 (împreună cu Alexandru Fradis), Neurologie clinică, 
1976 (împreună cu Vlad Voiculescu).
În ultimii ani ai vieții a tradus în limba română, fără a publica, o parte din tragediile lui Shakespeare. 
A murit în București la 28 mai 1988.
Ca discipol si colaborator al lui Arthur Kreindler, acad. Vlad Voiculescu scria: am fost impresionat 
de gândirea sa analitica, capacitatea de munca, interesul sau pentru noutate si pasiunea autentica 
pentru cercetarea stiintifica…
Entuziasmul contagios al Profesorului Kreindler a animat activitatea stiintifica neurologica din toata 
tara…
Calitatile de om de stiinta ale Profesorului Kreindler erau dublate de calitati umane tot atât de 
remarcabile. Era apropiat de elevii sai, le împartasea cu generozitate cunostintele sale si se bucura 
de succesul lor. Avea pentru ei sensibilitate si o larga întelegere. Dupa trecerea anilor îl putem 
considera un exemplu pentru neurologii de azi si pentru cei ce vor urma.  

          

                                                                                                               (Mircea R: Internet)   
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      Biserica fortificata Cincu  
          Biserica fortificată din Cincu este închinată Fecioarei Maria și este una dintre cele mai mari 
bazilici romane situate într-o localitate săsească din România. Prin modul de poziționare a 
construcției pe o colină aflată între râurile Olt și Hârtibaciu ce prezintă trei laturi foarte abrupte, 
biserica este considerată o bazilică unicat deoarece apărarea ei se făcea doar pe partea de vest a 
dealului. Biserica a fost construită în satul Cincu din județul Brașov de către coloniștii germani la 
mijlocul secolului al XIII-lea. Ansamblul bisericii evanghelice fortificate din Cincu este înregistrat 
în lista monumentelor istorice al județului Brașov
Construită în sec. XIII ca bazilică romană, Biserica evanghelică din Cincu a fost refăcută masiv, în 
stil gotic în prima jumătate a sec. XVI şi mai târziu, în sec XVIII. Spre deosebire de alte biserici, 
aceasta purta un dublu haram, Sfînta Maria şi Sfîntul Pavel.
Biserica fortificată din Cincu este una dintre cele mai valoroase realizări ale arhitecturii medievale 
din Transilvania. Opera cea mai valoroasă din interiorul bisericii este fără îndoială altarul, 
reprezentând necredinţa apostolului Toma, de unde şi numele de Thomas-Altar. Pe un postament de 
piatră în altar este o inscripţie din sec. XVI cu cuvintele lui Iisus către Toma: „Domin’meus et Deus 
meu – Toma quia vidisti beati qui non viderunt et credierunt”, adică „Toma – Domnul meu şi 
Dumnezeul meu! Fericiţi cei ce n-au văzut şi au crezut!”.
Fiind una dintre cele mai valoroase monumente de arhitectură medievală din Transilvania, biserica 
găzduiește în interiorul său o serie de colecții de mare valoare:
- colecția de covoare orientale din secolul al XVII-lea - XVIII-lea;
- colecții de embleme și vestigii ale diferitelor bresle și corporații;
- colecții de fragmente murale, strane în stil gotic, epitafuri precum și un potir din secolul al XV-

lea și un orologiu de la sfârșitul secolului al XIX-lea.
Zidurile care în trecut împrejmuiau fortificația au fost supuse unui lung proces de deteriorare și 
uzură, proces care a dus la diminuarea înălțimii lor, astăzi la 2 - 3 metri pe trei laturi, pe partea de 
vest chiar mai puțin. Inițial fortificația avea prevăzute cinci turnuri exterioare de observație și 
apărare, orientate spre nord, sud, est și nord-est și sud-est. În ziua de azi a mai rămas în picioare doar 
un turn, cel de sud. De menționat este că în secolul al XIX-lea după ce Turnul Slăninei a fost distrus 
în anul 1789, comunitatea din Cincu a construit în interiorul fortificației încinte(cămări) cu aceeași 
destinație. Biserica din Cincu a găzduit de trei ori în istoria ei Parlamentul Transilvaniei. Prima dată 
în 1538, sub conducerea lui Ştefan Mailat, care a condus şi cetatea din Făgăraş. A două a avcut loc în 
1658 şi ultima în 1664.Ultima oară, întrunirea a durat 18 zile, iar localnicii din Cincu i-au cazat şi 
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ospătat pe demnitari. Biserica din Cincu a avut şi o încăpere denumită temniţa matrimonială. Aici 
erau aduşi soţii care nu se mai înţelegeau, pentru că divorţul era ceva de neconceput la acea vreme. 
„Temniţa matrimonială era la etajul superior, aproape de turn. Când habsburgii au venit la putere, în 
1680, împăratul a devenit guvernatorul Transilvaniei. Habsburgii au venit cu legi moderne, care erau 
respectate. Au adus un cod civil, unul penal şi unul al familiei. Divorţul nu era acceptat. În casele 
oamenilor, pe spătarul scaunelor, era simbolul unui peşte. Dacă scaunele erau aşezate în hol, cu 
peştii faţă în faţă, însemna că totul era în armonie. Dacă scaunele erau spate în spate atunci era necaz 
mare. Dacă problema dura mai multe zile se intervenea. Soţii erau aduşi în temniţă. Aveau o singură 
lingură, o furculiţă, un pahar cu apă, un singur pat mic, iar copiii erau lăsaţi la vecini. Austriecii nu 
concepeau destrămarea familiei. Erau ţinuţi acolo până se împăcau. Nu dura mult pentru că patul era 
mic şi trebuiau să doarmă şi să se încălzească“, mai spune ghidul bisericii. Temniţa a fost eficientă 
timp de 150 de ani. La Cincu sau în localităţile din jur nu s-a cunoscut niciun divorţ. La Biserică se 
mai poate vedea şi astăzi încăperea unde a fost pe vremuri temniţa. Comuna este plină şi acum de 
simboluri care indicau odinioară poziţia pe care o avea fiecare om în societate.
Biserica Fortificată a avut sute de ani rol de apărare şi aici erau cantonaţi 500 de soldaţi. O particula-
ritate a ei este o fântână adâncă de 14 metri, care a fost aşezată chiar în faţa altarului. „Se ştie că, de 
exemplu, Râşnovul nu a putut fi cucerit, iar cotropitorii au otrăvit apa. Din această întâmplare s-au 
tras învăţăminte. Fântâna este în mijlocul bisericii, tocmai pentru ca atacatorii să nu poată ajunge la 
apă. Aici în biserică luptau cam 500 de militari. Tot pentru apărare, în perioada 1500-1520, se ridică 
un turn la 65 de metri înălţime la fel ca la Biserica Neagră“,
Biserica mai este celebră şi prin reţeaua de cinci tuneluri. Erau folosite pentru a se duce mâncarea 
militarilor, pentru retragerea lor în biserică, dar şi pentru refugiul femeilor şi copiilor. Cel mai lung 
dintre tuneluri are 600 de metri şi duce din biserică direct în cimitir. Are o poveste cunoscută acum 
sub numele de „legenda lolelor“. Se spune că o fată pe nume Ursula s-a costumat, s-a mascat şi a pus 
pe ea mai multe tălăngi. Era foarte înaltă şi seara a început să alerge prin sat. Turcii s-au speriat aşa 
de tare şi au crezut că l-au văzut pe Diavol. De atunci, nu au mai intrat noaptea în niciun cimitir. 
„Prin acest tunel de 600 de metri, care duce la cimitir, erau transportaţi morţii ucişi în luptă. Îi 
îngropau noaptea pentru că toată lumea ştia că turcii nu puneau piciorul în cimitir după căderea 
întunericului“, mai spune Nicolae Boghian. Tot cu rol de apărare erau uşile masive şi mai ales 
încuietorile din fier denumite crocodil. Acestea aveau un fel de balamale care se prind de uşă în 
patru locuri şi chei grele din fier. Datează de la 1500 şi sunt şi acum funcţionale. Cotropitorii nu 
puteau să le deschisă şi atunci spărgeau uşa din lemn cu berbecii. Soldaţii erau însă pregătiţi şi au 
săpat o groapă mare chiar în faţa uşii unde cădeau invadatorii după ce reuşeau să intre în biserică.
În Biserica din Cincu au fost de-a lungul timpului trei orgi. Cea originală a ars într-un incendiu care 
a mistuit şi localitatea. A doua se spune că a fost donată chiar de Maria Tereza, dar a fost dată după 
puţin timp altui sat. Orga care se află acum în biserică este din 1907 şi a fost comandată de la o firmă 
din Germania. La Cincu se ajunge uşor şi drumul este unul bun. Comuna se află la 90 de kilometri 
de Braşov. Se merge de DN 1 Braşov –Sibiu. În localitatea Voila se face dreapta, se trece Oltul, se 
ajunge apoi în Cincşor şi după alţi 8 kilometri se ajunge la Cincu.

                                                                                                                (   Sursa : internet  )
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      Copiii si emotiile negative  

Furia, tristetea si frica sunt trei emotii negative care apar de la cele mai mici varste. Desi am fi tentati 
sa spunem ca un copil „e mic, nu stie multe lucruri”, aceste emotii il afecteaza la fel de mult ca si pe 
un adult. De aceea, este important sa il inveti cat mai devreme modalitati prin care poate face fata 
emotiilor negative.

Cum se manifesta emotiile?

La nivel biologic, are loc activarea anumitor zone din creier care ne produc descarcari de hormoni si 
diverse substante (serotonina, dopamina, epinefrina, endorfine etc.).
La nivel fiziologic, se manifesta prin expresiile faciale, postura, limbajul nonverbal pe care le 
adoptam atunci cand suntem cuprinsi de anumite emotii.
La nivel comportamental, emotiile se exprima prin actele motorii pe care le realizam, actiunile in 
care ne implicam pentru a indeplini o sarcina, a ne satisface o dorinta noua sau altora ori pur si 
simplu pentru a ne detensiona de pe urma emotiei resimtite. De exemplu, un copil s-ar putea apuca 
sa picteze pentru a se linisti atunci cand e nervos, altul ar putea sa iasa in curte la joaca, in timp ce un 
al treilea ar putea sa arunce cu obiectele din camera, in toate directiile.

Cum il inveti pe copil managementul emotiilor negative?
1. Invata-l sa recunoasca la alte persoane manifestarile faciale si comportamentale ale diverselor 
emotii.
2. Discutati despre gandurile pe care cineva le-ar putea avea atunci cand simte tristete, furie sau 
teama.
Iata cateva exemple:
”Atunci cand sunt trist, ma gandesc ca e asa de neplacut ca mi s-a intamplat asta si nu vad nicio 
iesire din situatie.”
”Cand colegul meu de banca ma acuza pe nedrept, simt ca-mi vine sa explodez, simt cum as vrea sa-
l lovesc si sa-l opresc din a mai zice inca ceva gresit despre mine.”
”Intunericul ma sperie; atunci cand se inchide lumina in camera mea, am impresia ca o sa fiu inghitit 
de o gaura neagra mare, enorma, si nimeni nu e aproape de mine ca sa ma salveze.”
3. Analizati cat de bine se simte copilul de la 1 la 100, atunci cand e furios, trist sau cand simte o 
frica intensa. Cere-i sa estimeze un numar. Apoi cauta emotia opusa si intreaba-l cat de bine crede ca 



   MINIREVISTA COMUNITATII EVREILOR FOCSANI

46

se simte o alta persoana, intr-o situatie normala, tot pe o scara de la 1 la 100. Surprinde-l cu 
intrebarea : 
”Stii cum ai putea sa te simti si tu atat de bine?”. 
De exemplu: „Cat de bine te simti atunci cand esti furios? De la 1 la 100, probabil ca undeva pe la 
10. Cat de bine se simte o persoana calma? De la 1 la 100, probabil ca undeva pe la 90. Ce ai putea 
sa faci ca sa te simti atat de bine si tu?”
4. Noteaza pe o foaie de hartie urmatoarele intrebari.
Ce simte in acel moment? Cere-i sa descrie toate senzatiile din corpul sau.
Recomanda-i sa isi adreseze urmatoarele intreaba-te: „E bine sa ma simt asa? Cu ce ma ajuta?” 
Ajuta-l sa afle daca ingrijorarea pe care o resimte, furia sau frica il ajuta sa mearga mai departe si sa 
caute o solutie pentru a rezolva situatia in care se afla.

Ce poate sa faca pentru a nu se mai simti asa? Cere-i sa gaseasca o serie de solutii care pot fi practice 
pentru situatia sa. De exemplu, e furios deoarece colegul de banca a spus lucruri urate despre el. Ar 
putea sa mearga sa-i spuna profesorului, sa caute argumente pentru a contracara cele spuse, sa nu-l 
bage in seama, sa-i ceara explicatii pentru modul injositor in care se comporta, ar putea vorbi cu tine 
sau pur si simplu ar putea sa-i intoarca spatele fara sa-i pese de ceea ce a spus despre el.
Ce l-ar ajuta sa se simta mai bine? Acum este momentul sa aleaga din solutiile la care s-a gandit 
anterior pe cea care are cele mai multe avantaje si cele mai putine dezavantaje.
Dupa ce o va aplica, emotiile negative vor scadea in intensitate.
Sugereaza-i copilului ca pe viitor sa retina aceste intrebari si sa incerce sa raspunda la ele atunci 
cand se simte cuprins de emotii negative.
5. Permite-i sa gaseasca o cale creativa prin care sa se elibereze de emotiile negative. De exemplu, ar 
putea picta, desena, compune eseuri sau cantece sau ar putea practica un sport. Toate exemplele sunt 
metode bune de a face managementul situatiilor in care te simti mai tensionat.
6. Vorbeste-i permanent despre emotii, atat despre cele pozitive, cat si despre cele negative.
Asadar, inainte de toate, invata-l sa comunice cu cei din jur, sa-si exprime emotiile, sa spuna atunci 
cand se simte inspaimantat, cand e furios sau trist pentru ca numai asa va putea sa primeasca ajutorul 
de care are nevoie.

“Acceptarea emotiilor negative este un indiciu al unei vieti psihice sanatoase.” – Cristina Lotru

  “Atunci cand in viata noastra apare o situatie tensionata, emotiile din viata personala pot invada 
viata profesionala (si invers).” – Cristina Lotru

“Ca oameni suntem mai „motivati” sa pornim intr-un demers de schimbare personala in cazul 
emotiilor negative.” – Cristina Lotru

“Emotiile negative devin un disconfort asupra caruia omul este nevoit sa actioneze si sa schimbe 
ceva in viata sa.” – Cristina Lotru                                                                    
                                                                                     ( suntparinte.ro/copiii-si-emotiile-negative )
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