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Vă doresc o lună FEBRUARIE plină de noroc și voie bună. 
Să aveți în suflet pace,în inimă iubire și în toate zilele fericire! 
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**  -  Israelul a semnat un acord în materie de apărare cu Bahrain, primul încheiat cu o ţară 
din Golf după normalizarea relaţiilor statului israelian cu micul regat şi cu Emiratele Arabe Unite 
(EAU), cu peste un an în urmă. Acest acord survine în contextul în care regiunea se confruntă de 
la începutul anului cu o escaladare a tensiunilor, marcate de mai multe atacuri, între care unul 
sângeros, în EAU, comise de rebelii houthi din Yemen.Potrivit ministrului israelian, care 
efectuează prima sa vizită în Bahrain, memorandumul de înţelegere acoperă domeniile de 
informaţii, achiziţii de echipamente şi instrucţii commune ; 
**  - Israelul interzice practicile îndoielnice prin care se doreşte schimbarea orientării sexuale a 
unei persoane sau a identităţii de gen, cunoscute drept "terapii de conversie" LGBT.  Ministrul 
israelian al Sănătăţii, Nitzan Horowitz, a anunţaT că măsura adoptată  include şi pedepse pentru 
cei implicaţi în acest "abuz periculos asupra comunităţii tinere LGBT". 
"Orientarea sexuală nu este o problemă care necesită tratament. Şi 'terapiile de conversie" nu 
sunt tratamente", a mai scris Horowitz.  
Israelul a adoptat o poziţie mai tolerantă asupra comunităţii LGBT în ultimele decenii. Cu toate 
acestea, cuplurile de acelaşi sex nu se pot căsători în Israel ; 
**  - În data de 17 februarie 2022, Institutul Cultural Român de la Tel Aviv, în colaborare cu 
Ambasada Republicii Moldova în Israel, Leyvik House din Tel Aviv și Asociația Scriitorilor și 
Jurnaliștilor de Limbă Idiș din Israel, a găzduit o nouă manifestare din seria de evenimente 
dedicate culturii idiș, „Yiddishkeit”, dedicată regretaților scriitori israelieni Yenta Mash și Ițhak 
Panner ; 
**  -  Compania aeriană israeliană Arkia Airlines va oferi luni( 14 februarie  ) și marți (15 
februarie ) zboruri de repatriere israelienilor nerăbdători să părăsească Ucraina, pe fondul 
avertismentelor din ce în ce mai puternice privind iminența unei invazii rusești.Anunțul Arkia 
vine la scurt timp după consultările organizate de premierul Naftali Bennett, care a convocat o 
reuniune de urgență cu înalți oficiali cu privire la pregătirile pentru evacuarea cetățenilor 
israelieni.La întâlnire au participat, printre alții, ministrul de Externe Yair Lapid și consilierul 
pentru Securitate națională, Eyal Hulata ; 
**  - Armata israeliană a anunţat vineri 18 februarie,că şi-a activat sistemul de apărare 
antiaeriană şi a trimis avioane de luptă după ce o dronă a intrat în spaţiul aerian al Israelului 
venind din Libanul vecin. În nordul Israelului, locuitorii s-au grăbit spre adăposturi după ce 
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sirenele de alarmă au răsunat „din cauza unei drone ce a pătruns în spaţiul aerian israelian din 
Liban”, potrivit unui comunicat al armatei ;  
**  - Fermierul israelian Chahi Ariel a cultivat căpşuna cu cea mai mare greutate din lume  
( lungime de 18 centimetri şi o circumferinţă de 34 de centimetri) , au anunţat reprezentanţii 
Guinness World Records. Cu 289 de grame, acea căpşună are o greutate de aproximativ cinci ori 
mai mare decât cele ale fructelor obişnuite din soiul local Ilan, a declarat Nir Dai, cercetător la 
Institutul Volcani din Israel, unde a fost obţinută căpşuna uriaşă. Chahi Ariel a spus că a început 
să spere în obţinerea acestui titlu după ce a văzut cât de mult creştea căpşuna în ferma familiei 
sale, anul trecut. El a aşteptat confirmarea stabilirii unui nou record mondial şi a păstrat 
căpşuna într-un congelator, pentru a putea să dovedească ulterior calităţile acesteia ; 
**  -  Israelul va permite intrarea pe teritoriul său a tuturor turiştilor, începând cu data de 1 
martie, indiferent dacă sunt ori nu vaccinaţi anti-COVID, informează un comunicat al 
premierului. Turiştii străini care vor să intre în Israel vor avea nevoie de două teste PCR, unul 
efectuat înainte de zbor şi celălalt la aterizarea în Israel, se arată în comunicat. În prezent, doar 
cetăţenilor străini vaccinaţi împotriva COVID-19 li se permite intrarea în Israel ; 
**  -  O coloană de marmură, veche de aproximativ 1.500 de ani, a fost descoperită pe o plajă 
din oraşul Ashdod, pe coasta de est a Israelului, a anunţat Autoritatea pentru Antichităţi din 
Israel (IAA). Coloana a fost găsită într-o dună de nisip din apropierea unei cetăţi antice de către 
ofiţeri de poliţie care se aflau într-o patrulă de retina. Ea a făcut parte dintr-o biserică bizantină 
din care au mai fost descoperite fragmente în 2017, inclusiv mai multe morminte care poartă 
inscripţii funerare în memoria unor diaconi şi un mormânt al unei femei martir ; 
**  - O delegația a  Republicii Moldova, condusă de către secretarul de stat din cadrul 
Ministerului Sănătății, Ion Prisăcaru, se află în Statul Israel pentru a prelua din experiența în 
domeniul medicinei de urgență ;  
**  -  Israelul l-a înmormântat pe Gabriel Bach ( 94 de ani ), ultimul procuror din procesul 
criminalului nazist Adolf Eichmann, considerat organizatorul exterminării evreilor în Europa. 
Gabriel Bach a condus timp de mai multe luni ancheta preliminară, în fruntea unei echipe de 
aproximativ 40 de poliţişti desfăşuraţi într-o închisoare din nordul Israelului, dedicată lui 
Eichmann, în timp ce procurorul general Gideon Hausner s-a ocupat de urmărirea judiciară ; 
**  - Premierul israelian Naftali Bennett a anunțat că un avion cu 100 de tone de provizii 
umanitare va ajunge în Ucraina, pentru a-i ajuta pe civilii din zonele de luptă și pe cei care 
încearcă să fugă din țară.Vor fi livrate truse de purificare a apei, materiale medicale și 
medicamente, precum și corturi, pături, saci de dormit și alte echipamente pentru a-i ajuta pe 
cetățenii exilați ;   
                                            ( Surse :Anima News, HotNews.ro, astazi.ro) 
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Xx - Focșănenii pot beneficia de o reducere de 10% a impozitului pe clădiri, terenuri și 
mijloace de transport dacă achită aceste obligații până la 31 martie. Primăria Focșani a anunțat 
că bonificația este de 10% pentru persoanele fizice și 5% pentru persoanele juridice care fac 
plata cu anticipație până la data de 31 martie a anului curent ; 
Xx - Autoritățile din municipiul Adjud au încredințat un contract pentru servicii calificate de 
pază umană și pază electronică (video IQ) pentru mai multe obiective din unitatea administrativ 
teritorială, servicii care urmează a fi asigurate 24 de ore din 24, 7 zile din 7, în baza unui plan 
bine stabilit ; 
Xx - Vrâncenii care au în îngrijire persoane bolnave de cancer, fie că este vorba de rude sau 
simple cunoștințe vor beneficia de o serie de facilități. Acestea vor fi acordate celor care îi 
însoțesc pe bolnavii de cancer la tratament sau la intervențiile chirurgicale. Totuși, condiția 
impusă este ca solicitanții să fi lucrat cel puțin șase luni din ultimele 12, în care au formulat 
solicitarea. Cu alte cuvinte, pentru a beneficia de acest tip de concediu, solicitanții trebuie să 
aibă un stagiu de cotizare de minim șase luni în ultimul an.Indemnizația brută aferentă 
concediului va fi de 85% din media veniturilor brute lunare din cele șase luni din care se 
constituie stagiul de cotizare. Suma va fi suportată de către stat ; 
Xx - Vrâncenii care dețin apartamente trebuie să știe că au obligația să permită accesul în 
interior, la cerere, a reprezentanților asociației de proprietari. În cazul în care nu sunt de acord 
și refuză să le acorde permisiunea, sunt pasibili de amenzi consistente.  În apartament se 
pătrunde doar în baza unui preaviz motivat scris, în care este justificată această solicitare. 
Proprietarul trebuie anunțat cu cel puțin cinci zile înainte, în cazul lucrărilor de construcții sau 
reparații și cu 24 de ore înainte, pentru situații de urgențăCererea de acces este justificată în 
condițiile în care este nevoie de lucrări de construcții sau reparații ori în situații de urgență. Este 
vorba despre acele lucrări sau reparații care sunt necesare pentru a nu crea prejudicii 
locuințelor vecine ; 
Xx -  Centrul de vaccinare împotriva Covid-19 din cadrul Spitalului Militar de Urgență „Dr. 
Alexandru Popescu” Focșani, dislocat la Cercul Militar Focșani, își modifică programul de 
funcționare, după cum urmează: zilnic, de luni până vineri, între orele 8:00 – 12:00 ; 
Xx - Polițiștii din Tulnici și Panciu au derulat mai multe misiuni îndreptate împotriva acelora 
care săvârșesc infracțiuni în domeniul silvic, în intervalul 21 – 23 februarie 2022.  În urma 
controalelor desfășurate, au fost aplicate 12 sancțiuni contravenționale în valoare de 30.000 de 
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lei și s-a confiscat o cantitate de peste 900 metri cubi de lemn (estimată la aproape 154.000 de 
lei). 
Xx -  Asociaţia “Eu, tu şi ei” Focşani anunţă,  de Ziua Naţională a Lecturii, că proiectul cultural 
şi  
de literaţie „c@rte în sate” va fi sprijinit pe parcursul anului 2022 de către Corpul European de 
Solidaritate, pe componenta Proiecte voluntariat, cu suma de 6.888 de euro. Cinci tineri 
voluntari din echipa "c@rte în sate", Teodora Mirică, Bianca Rusu, Diana Savin, Cr istina Pandele 
şi Violeta Noapteş, şi-au dat mână cu mână pentru a facilita accesul la carte şi lectură pentru un 
număr de peste 200 de copiii din sate dezavantajate, unde nu există biblioteci funcţionale şi nici  
alte oportunităţi extraşcolare ; 
Xx - In perioada 25.02-01.03.2022 la Sala Balada dar și în Piațeta Balada va fi organizată o 
expoziție de mărțișoare hand-made realizate de elevi ai școlilor focșănene ”În târgul 
Focșanilor…vremea mărțișoarelor”, iar pe data de 1 martie 2022, de la ora 11.00 la Sala Balada 
va fi proiectat filmul ”Ion Creangă și Amintiri din copilărie” ; 
Xx - Teatrul Municipal Focșani reia organizarea unei manifestări de tradiție: Galele Teatrale 
Focșănene. Oficialii instituției au anunțat că evenimentul se va desfășura în a doua jumătate 
a lunii martie a.c.: 15-31 martie. Rezervări și informații: 0731.021 769 ; 
Xx -  Direcția pentru Agricultură Județeană Vrancea primește cereri pentru Programul de 
susținere a producției de legume în spații protejate pentru anul 2022. Beneficiarii pot solicita 
ajutorul de minimis la DAJ VRANCEA până cel târziu data de 1 martie 2022 inclusiv, pentru ciclul 
I de producție, respectiv în perioada 25 iulie – 31 august 2022 inclusiv, pentru al doilea ciclu de 
producție, printr-o cerere al cărei model îl găsiți la sediul instituției din str. Republicii nr. 5, 
Focşani. Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis pentru producția de legume în 
spații protejate, beneficiarii trebuie să utilizeze o suprafață cumulată de minimum 1.000 
mp/ciclu de producție, cultivată exclusiv cu tomate în ciclul I, iar în ciclul II cu una dintre 
culturile de tomate, ardei gras și/sau lung – capia, castraveți, fasole păstăi, salată, spanac, 
ceapă verde.  
Xx - Un nou restaurant se va deschide pe Strada Simion Bărnuțiu din Focșani. Acesta va 
funcționa într-un imobil monument istoric „Casa Zaharia”, situat între restaurantul Casa 
Vrânceană şi casieria CUP, în care a funcționat în perioada comunistă Casa Copilului, apoi 
Grădiniţa cu program prelungit nr. 11. Casa a fost cumpărată de omul de afaceri Silviu Simiz, 
care dorește să construiască un restaurant, precum și spații de cazare.  
Xx -  Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani a început să planteze copaci în locul celor 
tăiați deja și nu numai. Angajații DDSP continuă să taie și să scoată arborii uscați, concomitent 
cu plantarea puieților de platan. Pentru creșterea calității vieții focșănenilor, pe Bulevardul 
Unirii vor fi plantați alți 100 de platani, arbori care au un grad sporit de adaptare la solul 
existent ;                                                                       
                                           ( Surse : vrancea24.ro,google.com,ziarelive.ro ) 
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                  Stiri din lume        

-  Un britanic a avut parte de surpriza vieţii când a primit de la autorităţile spaniole o proteză 
dentară pe care o pierduse într-o seară de beţie în Spania. Aflat în vacanţă în populara staţiune 
balneară Benidorm, Paul Bishop, în vârstă de 63 de ani, şi-a pierdut proteza dentară, pe care nu 
o fixase bine, după ce a vomitat într-o pubelă, după ce a consumat prea mult cidru. Proteza 
dentară a reapărut 11 ani mai târziu, fiind trimisă la locuinţa sa din Stalybridge, lângă 
Manchester (nord-vestul Angliei), după ce a fost găsită la o groapă de gunoi în Spania. “M-au 
descoperit cu ajutorul ADN-ului şi mi-au găsit adresa pe baza dosarelor din Marea Britanie şi mi-
au trimis proteza prin poştă”, a explicat el, fotografiat cu proteza dentară într-o pungă de 
plastic; 
- Cel puţin 20 de persoane şi-au pierdut viaţa şi 74 au fost internate în spital, în suburbiile 
oraşului Buenos Aires, după o intoxicare masivă cu cocaină contrafăcută. Victimele, printre care 
mai mulţi bărbaţi în vârstă de treizeci şi patruzeci de ani, au suferit convulsii violente şi stop 
cardiac brusc, potrivit rapoartelor medicale citate de mai multe media. Operaţiuni ale poliţiei au 
fost efectuate în suburbia defavorizată Loma Hermosa, la nord-vest de capitală, iar circa zece 
persoane au fost reţinute. Acolo au fost confiscate pliculeţe cu cocaină, similare celor 
identificate de rudele victimelor, a declarat ministrul securităţii al provinciei Buenos Aires 
Sergio Berni. La finalul zilei, drogul contrafăcut era în curs de analiză într-un laborator din La 
Plata ; 
- Doi pescari din Sydney pescuiau la debarcaderul Birchgrove Ferry, când au prins un rechin 
taur. Hassan Alameri (23 de ani )unul din pescari spune că a prins până acum mai mult de zece 
rechini taur în Sydney, iar cea mai recentă captură  a sa este „a treia cea mai mare”. Şi deşi nu 
ştie cu exactitate ce lungime avea rechinul, el spune totuşi că „era destul de greu” şi estimează 
că ar fi atins doi metri şi jumătate ;    
- Cinci persoane, printre care un copil de 8 ani și un bebeluș, au fost reținute de poliție, fiind 
descoperite într-o cafenea ascunsă în pasajele subterane ale fostei cariere de marnă din 
Muizenberg, Belgia. După ce au primit o sesizare, polițiștii au percheziționat zona. „După o 
jumătate de oră de căutare, în capătul carierei s-a găsit un fel de cafenea, cu scaune, mese și 
chiar un bar construit în marnă. Asupra a doi bărbați reținuți, cu cetățenie olandeză, a fost 
găsită marijuana. Drogurile au fost confiscate. Potrivit autorităților, barul-cafenea a fost folosit  
pentru petreceri în timpul pandemiei, când astfel de evenimente erau strict interzise ; 
- Un profesor din Indonezia, Herry Wirawan(36 de ani) , a fost găsit vinovat de viol asupra a 13 
adolescente minore. În urma acestor violuri s-au născut nouă copii. Fetele era din familii fără 
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posibilități și trăiau în pensionatul islamic al cărui co-fondator era acuzatul. Aceste abuzuri s-au 
derulat pe o perioadă de cinci ani, a stabilit tribunalul din Bandung, în provincia Java 
occidental.Bărbatul a fost condamnat la închisoare pe viață ; 
-  Un berar francez a început să folosească alge marine ( Spirulina /algă cultivată în bazine 
speciale de compania Etika Spirulina în nordul Franţei ). Componenta spirulinei ce produce 
nuanţa albastră, denumită ficocianină, este adăugată apoi în bere în timpul procesului de 
fabricaţie.Brandul care produce acea bere, „Line‟, reprezintă un joint-venture între o firmă ce 
doreşte să popularizeze folosirea algelor ca supliment dietetic. Băutura are gust de hamei, este 
uşoară şi cu arome fructate, iar singura dovadă a prezenţei algelor este culoarea sa albastră ; 
-  Erminia Dossi, o italiancă în vârstă de 85 de ani care locuia în comuna Treviglio din Bergamo, 
a murit în ziua de Sfântul Valentin pe mormântul soțului ei, după ce i s-a făcut rău. Rămasă 
văduvă de tânără și cu șapte copii, Erminia Dossi a mers în fiecare zi, timp de patruzeci de ani, la 
cimitir, la mormântul soțului ei, Giacomo, să-i aducă flori și să se roage pentru sufletul fostului 
său partener de viață. A fost găsită căzut pe mormânt, de o altă femeie, care venise să aducă 
flori la mormântul unei rude. Oamenii au încercat să-i ofere ajutor și au chemat ambulanța, dar 
femeia nu a putit fi resuscitate ; 
-  O pakistaneză însărcinată s-a prezentat la un spital din Peshawar, în nord-vestul 
Pakistanului, cu un cui înfipt în cap de către un vindecător care i-a garantat că astfel va naşte un 
băiat. Cuiul fusese înfipt cinci centimetri în craniu, fără a ajunge la creier, după cum a arătat o 
radiografie. Aceasta a declarat că este mama a trei fiice şi aşteaptă încă una. Tămăduitorii 
tradiţionali, ale căror practici îşi au adesea rădăcinile în misticismul sufi, sunt foarte răspândiţi 
în Pakistan, o ţară majoritar musulmană, chiar dacă diferite şcoli islamice dezaprobă astfel de 
ritualuri. Poliţia din Pakistan încearcă acum să o interogheze pe femeie ; 
- Mary Margaret Kreuper (80 de ani) , o călugăriță din Statele Unite, a recunoscut că și-a 
încălcat jurământul de sărăcie și a furat 835.000 de dolari de la școala din California unde era 
directoare pentru a-și finanța dependența de jocurile de noroc. Timp de peste un deceniu, 
Kreuper a deturnat fonduri din taxele de școlarizare și din donațiile Școlii Catolice Saint James, 
pe care o conducea. La pronunțarea sentinței, judecătorul Otis D Wright II a spus că i-a fost 
destul de greu să hotărască pedeapsa pe care să i-o aplice femeii, în contextul în care multe 
familii ale căror copii au învățat la respectiva școală au făcut apel la el să o ierte.În cele din 
urmă, Kreuper a fost condamnată la 12 luni și o zi după gratii. De asemenea, ea va trebui să 
returneze școlii cei 835.339 de dolari pe care i-a furat ; 
- Trei brancardieri de origine sârbă au furat bani de la pacienții țintuiți la pat la Spitalul General 
(AKH) din Viena. În instanță, ei au recunoscut peste 30 de fapte și au fost condamnat la pedepse 
între 12 și 17 luni de închisoare. Ei vor trebui vor să restituie pagubele victimelor, în total 
aproximativ 7.000 de euro ;                        
                                                (surse : digi24.ro,internet,observatornews.ro ) 
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                       STIRI DIN SPORT              

-  Philippe Boutron, preşedintele clubului de fotbal US Orleans, participant la Dakar, a fost 
rănit grav la picior, după ce a explodat un dispozitiv în maşina sa, în apropiere de Jeddah.  
Politia saudita s-a deplasat la locul exploziei si a inceput o ancheta, neexluzand nicio pista, 
inclusiv un act criminal. Legendarul eveniment sportiv a debutat și se va încheia la Jeddah. 
Pentru a treia oară consecutiv, Raliul Dakar se desfăşoară în Arabia Saudită, unde sunt 
programate 12 etape, cu o lungime totală de 8.098 la clasa moto şi 8.119 la auto. Ziua de 
odihnă este programată pe 8 ianuarie, după șase etape. Ultima etapă, care poate fi decisivă, va 
avea loc sâmbătă, 14 ianuarie;  
- Pe finalul meciului Union Bordeaux Begles - Biarritz (30-27) din etapa cu numărul 14 a primei 
ligi de rugby din Franța (Top 14) doi sportivi s-au prăbușit, peste un cameraman al postului 
Canal+ care transmitea partida. Acesta s-a aflat lângă colţul terenului din dorința de a transmite 
faza cât mai de aproape. Din acest motiv, nemaiputând evita contactul cu cei doi, omul de 
televiziune s-a trezit la pământ cu tot cu camera pe care o ţinea pe umăr.Jucătorii și arbitrul 
Maxime Chalon au observat destul de repede că respectivul cameraman a fost lovit tare şi au 
solicitat intervenţia rapidă a echipei medicale. După ce i s-au acordat primele îngrijiri pe teren, 
cameramanul a fost scos pe targă din incintă în aplauzele numerosului public şi transportat la 
spital. Medicii de acolo au constat că acesta a suferit o fractură de tibie ; 
-  lga Orban-Szabo, prima medaliată olimpică și cea dintâi campioanp mondială a României în 
acest sport, s-a stins din viață la vârsta de 83 de ani. A câștigat prima medalie olimpică pentru 
scrima românescă în 1956, la Jocurile de la Melbourne. Olga Orban-Szabo a ajutat echipa 
României de floretă să câștige primul titlu, la Havana, în 1969. Potrivit Federația Română de 
Scrimă, în cariera sa, sportiva a participat la 5 ediții ale Jocurilor Olimpice și 8 la Campionatele 
Mondiale ; 
- Victor Saneiev, laureat la patru ediții de Jocuri Olimpice, s-a stins la început de ianuarie 2022, 
la 76 de ani,departe de casă, la Sydney, unde se stabilise după destrămarea URSS.A deținut 
șapte recorduri mondiale, atât în sală, cât și în aer liber ; 
- Ryoyu Kobayashi a câştigat prestigiosul Turneu al celor Patru Trambuline, momentul de vârf 
al sezonului în Cupa Mondială de sărituri cu schiurile, în ciuda locului cinci ocupat de japonez în 
cel de-al patrulea şi ultim concurs, disputat joi la Bischofshofen (Austria). Graţie triumfului din 
Turneul celor Patru Trambuline, Ryoyu Kobayashi şi-a consolidat poziţia de lider al Cupei 
Mondiale, fiind totodată principalul pretendent la medalia de aur la apropiatele Jocuri Olimpice  
de la Beijing (4-20 februarie) ; 
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- Legendarul Paco Gento, unul dintre cei mai mari jucători din istoria lui Real Madrid, a 
decedat  
la vârsta de 88 de ani. Francisco Gento, sau Paco așa cum îl cunoștea toată lumea, a jucat nu 
mai puțin de 18 ani pentru gruparea de pe Santiago Bernabeu, între 1953 și 1971. Francisco 
Gento a jucat peste 600 de meciuri pentru Real Madrid și a reușit să marcheze 182 de goluri.  
- Draymond Green (31 de ani), triplu campion în NBA cu Golden State Warriors, a avut un șoc 
când s-a întors de la Super Bowl LVI, eveniment la care a participat. Baschetbalistul a constatat 
că hoții i-au spart casa.R ăufăcătorii i-au furat lui Draymond Green mai multe ceasuri, bijuterii, 
dar și alte obiective de valoare, prejudiciul ridicându-se la peste un milion de dolari. Autoritățile 
investighează cazul, însă niciun suspect nu a fost arestat până la acest moment. Se știe doar că 
hoții au intrat în casa baschetbalistului pe geam ; 
- Chris Evert (67 de ani), fosta mare jucătoare de tenis,trece prin momente delicate. Chris Evert 
a anunțat că suferă de cancer ovarian în stadiul 1. Totodată, s-a declarat optimistă că, în scurt 
timp, chimioterapia va da rezultate pozitive. Chris Evert este considerată una dintre cele mai 
mari jucătoare de tenis din istorie. Aceasta a cucerit 18 titluri de Grand Slam la simplu şi trei  
titluri de Grand Slam la dublu ; 
-  Ahmet Çalık, fundaşul echipei Konyaspor, care a evoluat şi în selecţionatele de juniori şi 
seniori ale Turciei, a murit la 27 de ani în urma unui accident rutier. Maşina pe care o conducea 
s-a răsturnat în timp ce se deplasa din capitala Ankara către oraşul Nigde. Fotbalistul a murit pe 
loc, iar forţele de intervenţie sosite la faţa locului au constatat că era singur în maşină. Ahmet 
Yilmaz Calik şi-a început cariera la Genclerbirligi (2011-2017), de unde s-a transferat apoi la 
Galatasaray Istanbul, echipă la care a evoluat până în 2020, când a semnat cu Konyaspor ; 
- O controversă uluitoare este în centrul atenției în aceste zile în campionatul de fotbal al 
Portugaliei. Chancel Mbemba Mangulu este unul dintre jucătorii importanți de la FC Porto. 
Congolezul a intrat în ultimele șase luni de contract cu lusitanii, iar clubul nu vrea să-i mai 
prelungească înțelegerea. Clubul portughez suspectează că Mbemba ar avea, de fapt, 33 de ani, 
nu 27, așa cum susține el. Fundașul congolez ar fi furnizat de-a lungul timpului cel puțin patru 
certificate de naștere diferite, a căror date se întind pe parcursul a șase ani . Astfel, vârsta reală 
a lui Mbemba este obiectul unui proces în desfășurare. Mai mult, pe numele fotbalistului a fost 
depusă o plângere și la FIFA. În această situație, FC Porto nu vrea să-i mai prelungească 
contractul lui Mbemba ; 
-Columbianul Egan Bernal, campion în Turul Franței 2019 și unul dintre marii favoriți pentru 
ediția din acest an a Marii Bucle, a suferit o accidentare teribilă. În vârstă de 25 de ani, rutierul 
celor de la Ineos Grenadiers se afla în plin antrenament când s-a izbit de un autobuz staționat. A 
fost transferat de urgență la spitalul din Bogota, după ce paramedicii sosiți la locul accidentului 
au constat că are mai multe fracturi. Columbianul este în prezent la terapie intensivă, după ce a 
fost operat de două ori ; 
                                                                          ( Sursa: internet, digisport.ro   )                                                                                          
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                                  Pot copiii sa calatoreasca singuri cu avionul     
In cazul unui copil care va calatori singur este recomandat sa verificam regulile de intrare și de 
calătorie pentru minori prin contactarea ambasadelor sau consulatelor corespunzătoare. 
Atentie mare la zborurile de legătură. Pentru a putea calatori singur, cu avionul un copil are 
nevoie de urmatoarele: 
-In primul rand pentru a iesi din tara, copilul are nevoie de pasaport valabil. Verificati pe site-ul 
MAE daca tara in care doriti sa ajunga minorul permite intrarea pe teritoriul lor folosind 
pasaport temporar sau pasaport normal. !!!Certificatul de nastere nu poate fi folosit ca si 
document pentru iesirea din tara! 
-Copiii cu varsta cuprinsa intre 2 si 14 ani pot circula cu avionul (neinsotiti de parintii lui) doar 
daca sunt insotiti de o persoana certificata printr-o declaratie , va pun link cu modelul aici. 
Aceasta declaratie se poate obtine la orice Notariat in prezenta ambilor parinti. Adultul 
insotitor trebuie sa prezinte la iesirea din tara cu minoul cazierul judiciar. 
-Conform legii in vigoare, minorii cu varsta peste 14 ani pot calatori cu avionul neinsotiti de 
persoane certificate. Va pun aici un citat din lege: ” Organele poliţiei de frontieră permit ieşirea 
din România a cetăţenilor români minori care au împlinit vârsta de 14 ani, titulari ai unui 
document de călătorie individual sau, după caz, al unei cărţi de identitate şi neînsoţiţi de o 
persoană fizică majoră, exclusiv pentru călătoriile efectuate cu avionul, dacă prezintă o 
declaraţie a ambilor părinţi sau, după caz, a părintelui căruia i-a fost încredinţat prin hotărâre 
judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, a părintelui care exercită singur autoritatea 
părintească în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă şi irevocabilă, a părintelui 
supravieţuitor sau a reprezentantului său legal, care să cuprindă acordul acestora cu privire la 
efectuarea călătoriei respective de către minor, la statul sau statele de destinaţie, la perioada în 
care urmează să se desfăşoare călătoria, precum şi la scopul călătoriei” . 
Pentru declaratia de la notar aveti nevoie urmatoarele: 
-Pasaportul copilului,Biletele de avion,Cartile de identitate ale parintilor,Certificat de nastere 
copil Atunci cand mergeti la aeroport aveti nevoie de declaratie in doua exemplare . Una dintre 
ele ramane la Politia de Frontiera iar cealalta la voi. La intoarcere nu este nevoie de declaratie.  
Atentie, atunci cand cumparati biletul de avion trebuie sa specificati faptul ca minorul va 
calatori singur. Pentru serviciul de insotitor se va plati o taxa suplimentara pe langa bilet, 
fiecare companie aeriana avand dreptul sa isi stabileasca taxa. 
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Companiile aeriene low-cost nu permit unui copil să călătorească fără supravegherea unui 
adult. Tarom: copiii cu varsta cuprinsa intre 2 şi 12 ani pot calatori neinsotiti pe zborurile 
operate de TAROM dacă părintele sau tutorele anunta inca din momentul rezervării si solicita 
un insotitor din partea TAROM, caruia ii va plati un bilet dus-întors. Copiii cu vârsta cuprinsă 
între 12 şi 18 ani vor fi consideraţi minori neinsotiti si tratati ca atare numai la cererea expresă a 
părintelui sau tutorelui. Alitalia: Alitalia ofera servicii de insotire minori cu varste intre 5-14 ani 
care calatoresc neinsotiti sau insotiti de catre o alta persoana cu varsta 14-18 ani. Acest serviciu 
trebuie solicitat in momentul efectuarii rezervarii.  Austrian Airlines: accepta la bord, minori 
neinsotiti, cu varsta peste 5 ani. British Airways: Pe zborurile British Airways copiii cu varste sub 
12 ani trebuie sa fie insotiti de o persoana de 16 ani sau mai mare. Persoana care il insoteste 
poate fi un membru al familiei, tutore sau persoana apropiata. In cazul minorilor neinsotii 
acestia trebuie inregistrati in programul Skyflyer Solo, altfel nu vor fi acceptati pe zbor. 
Lufthansa Airlines: Copiii cu varsta intre 5 si 12 ani pot calatori neinsotiti daca solicita serviciul 
de insotire minori sau daca sunt acompaniati de o persoana mai mare de 12 ani. Copiii cu varste 
intre 12 si 17 ani pot beneficia de acest serviciu la cererea parintilor. Cand efectuati rezervarea 
trebuie sa declarati varsta copilului si faptul ca acesta calatoreste neinsotit. Pentru a economisi 
timp, formularul de insotire minor poate fi completat inainte de a ajunge la aeroport; solicitati 
acest formular agentului de rezervari cand efectuati rezervarea. Acesta trebuie completat in 
trei exemplare (unul pentru parinti, unul pentru minor si unul pentru companie). Ryanair – nu 
este permisă călătoria minorilor neînsoțiți. Wizz Air – nu este permisă călătoria minorilor 
neînsoțiți. Blue Air – compania aeriana pune la dispoziția pasagerilor sai serviciul special de 
insotire a minorilor, contra unei taxe speciale. Minorul va fi însoțit pe durata călătoriei de un 
reprezentant al companiei. Vueling Airlines: pentru minorii cu varste ccuprinse intre 5 si 11 ani 
serviciul de insotitori la bord este obligatoriu, peste 12 ani serviciul este optional. Minorii sun 5 
ani nu pot zbura singuri cu acesta companie. 
Ce inseamna serviciul de insotitor de bord? 
Minorul va fi preluat de la check in, parintii vor completa niste formulare cu datele lor si ale 
celui care  va prelua minorul la destinatie, veti preda si procura si copilul va fi dus la poarta de 
imbarcare unde va fi tot timpul supravegheat de cineva, va fi dus la avion si asezat p loul lui, 
deci nu trebuie sa va ingrijorati ca nu se descurca pentru ca tot timpul va fi supravegheat de 
cineva. Parintii sunt obligati sa astepte in aeroport pana la decolarea avionului in caz de 
probleme neprevazute. Minorul va fi urcat ultimul in avion si va fi dus la locurile speciale unde 
poate fi mai bine supravegheat, de regula sunt in partea din fata a avionului sau uneori in 
partea din spate aproape de personalul de la bord.  La sosire este din nou preluat de insotitor si 
predat persoanei care este trecuta in documentele pe care le veti completa la plecare. 
Persoana respectiva va trebui sa semneze ca a preluat minorul in clipa in care ajunge la el.  
                                    ( Sursa  : https://piciorusecalatoare.ro,avocatura.com  )  
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   Masacrul de la Glencoe      

         

                                                                 13 februarie 1692                         
              După ascensiunea protestelor William III și Maria a II-a către tronurile engleze și 
scoțiene, multe clanuri din Highlands s-au ridicat în sprijinul lui James II, regele lor catolic recent 
depus. Cunoscuti sub numele de Iacobiti, acesti scotieni au luptat sa-l readuca pe tron pe 
James, dar au fost invinsi de trupele guvernamentale la mijlocul anului 1690. În urma înfrângerii 
lui James la bătălia de la Boyne din Irlanda, fostul rege s-a retras în Franța pentru a-și începe 
exilul. La 27 august 1691, William i-a oferit clanurilor Jacobite Highland o grațiere pentru rolul 
lor în răscoală, cu condiția ca șefii lor să-i jure fidelitate până la sfârșitul anului. 
    Acest jurământ urma să fie dat unui magistrat, iar cei care nu au reușit să se prezinte înainte 
de termen au fost amenințați cu repercusiuni dure din partea noului rege. Îngrijorat de a 
accepta oferta lui William, șefii i-au scris lui James cerându-i permisiunea. Întârziat să ia o 
decizie, deoarece încă spera să-și recapete tronul, fostul rege a acceptat în cele din urmă soarta 
sa și a acordat-o târziu în toamna aceea. Cuvântul deciziei sale nu a ajuns pe Highlands decât la 
jumătatea lunii decembrie, din cauza condițiilor de iarnă deosebit de dure. După ce au primit 
acest mesaj, șefii s-au mutat repede pentru a asculta porunca lui William. Alastair MacIain, șeful 
MacDonalds din Glencoe, a pornit la 31 decembrie 1691 spre Fort William unde intenționa să 
depună jurământul. Ajuns, s-a prezentat colonelului John Hill, guvernatorul și și-a declarat 
intențiile de a se conforma dorințelor regelui. Un soldat, Hill a declarat că nu are voie să 
accepte jurământul și i-a spus să-l vadă pe Sir Colin Campbell, șeriful lui Argyle, la Inveraray.  
   Înainte de plecarea MacIain, Hill i-a dat o scrisoare de protecție și o scrisoare explicând lui 
Campbell că MacIain a sosit înainte de termen.Călătorind timp de trei zile spre sud, MacIain a 
ajuns la Inveraray, unde a fost nevoit să mai aștepte încă trei zile pentru a vedea Campbell.  
 Pe 6 ianuarie, Campbell, după o oarecare răscoală, a acceptat în cele din urmă jurământul lui 
MacIain. Plecând, MacIain credea că a respectat pe deplin dorințele regelui. Campbell a 
transmis jurământul lui MacIain și scrisoarea lui Hill către superiorii săi din Edinburgh. Aici au 
fost examinați și a fost luată o decizie de a nu accepta jurământul lui MacIain fără un mandat 
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special al regelui. Documentele nu au fost însă trimise și un complot a fost eclozat pentru a 
elimina MacDonalds din Glencoe. 
Aparent condus de secretarul de stat John Dalrymple, care avea o ură față de Highlanders, 
complotul a căutat să elimine un clan supărător, făcând un exemplu pentru ceilalți. Lucrând cu 
Sir Thomas Livingstone, comandantul militar din Scoția, Dalrymple a asigurat binecuvântarea 
regelui pentru că a luat măsuri împotriva celor care nu au depus jurământul la timp.  
   La sfârșitul lunii ianuarie, două companii (120 de bărbați) din Regimentul lui Foot de la Earl of 
Argyle au fost trimise la Glencoe și facturate cu MacDonalds.Acești bărbați au fost aleși în mod 
special ca fiind căpitanul lor, Robert Campbell din Glenlyon, văzuse pământul său prădat de 
Glengarry și Glencoe MacDonalds după bătălia de la Dunkeld din 1689. Ajungând în Glencoe, 
Campbell și oamenii lui au fost primiți cu căldură de MacIain și clanul său. Se pare că Campbell 
nu știa misiunea sa reală în acest moment, iar el și bărbații au acceptat cu grație ospitalitatea lui 
MacIain. După ce a coexistat pașnic timp de două săptămâni, Campbell a primit noi ordine la 12 
februarie 1692, în urma sosirii căpitanului Thomas Drummond. 
Semnate de maiorul Robert Duncanson, ordinele au spus: „Vi se ordonă să cădeați asupra 
rebelilor, a MacDonald-urilor din Glencoe și să-i puneți pe toți sub sabie sub șaptezeci. niciun 
cont nu scapă din mâinile tale. Trebuie să asiguri toate căile de care nu scapă nimeni ". Încântat 
să aibă oportunitatea de a se răzbuna, Campbell a emis ordine pentru ca oamenii săi să atace la 
ora 05:00 la 13. Când s-a apropiat zorii, oamenii lui Campbell au căzut peste MacDonalds în 
satele lor din Invercoe, Inverrigan și Achacon. MacIain a fost ucis de locotenentul John Lindsay 
și Ensign John Lundie, deși soția și fiii săi au reușit să scape. Prin glen, oamenii lui Campbell 
aveau sentimente amestecate în legătură cu ordinele lor, avertizând mai multe gazdele lor cu 
privire la atacul care venea. Doi ofițeri, locotenenții Francis Farquhar și Gilbert Kennedy au 
refuzat să ia parte și și-au rupt săbiile în semn de protest. În ciuda acestor ezitări, oamenii lui 
Campbell au ucis 38 de MacDonalds și și-au pus satele la torță. Acei MacDonald-uri care au 
supraviețuit au fost nevoiți să fugă de glen și încă 40 au murit în urma expunerii. 
Pe măsură ce știrile despre masacru s-au răspândit în toată Marea Britanie, un fior s-a ridicat 
împotriva regelui. În timp ce surse nu sunt clare dacă William știa în întregime amploarea 
ordinelor pe care le-a semnat, el s-a mutat repede pentru a cerceta problema. Numind o 
comisie de anchetă la începutul anului 1695, William aștepta descoperirile lor.  
   Completat la 25 iunie 1695, raportul comisiei a declarat că atacul a fost omor, dar a exonerat 
regele, afirmând că instrucțiunile sale cu privire la repercusiuni nu se extindeau la masacru. 
Majoritatea vinovăției a fost pusă pe Dalrymple; cu toate acestea, nu a fost niciodată pedeps it 
pentru rolul său în afacere. În urma raportului, Parlamentul scoțian a solicitat redactarea unei 
adrese regelui prin care se solicită pedepsirea conspiratorilor și se sugerează o compensație 
pentru MacDonalds supraviețuitori. Niciuna nu s-a întâmplat, deși MacDonalds din Glencoe i s-a 
permis să se întoarcă pe țările lor unde au trăit în sărăcie din cauza pierderii proprietății lor în 
atac.                                               ( Surse: google.com, greelane.com)                                                                                                                    
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                        Tripitaka Koreana        
Tripiṭaka Koreana (Goryeo Tripiṭa )sau Palman Daejanggyeong ("Optzeci de mii Tripiṭaka") este 
o colecție coreeană de Tripiṭaka (Scripturi budiste și cuvântul sanscrit pentru „trei coșuri”), 
sculptate pe 81.258 blocuri de imprimare din lemn în secolul al XIII-lea. Este cea mai 
cuprinzătoare și mai veche versiune intactă a canonului budist din lume în script Hanja, fără 
erori sau erori cunoscute în cele 52.330.152 de caractere care sunt organizate în peste 1496 de 
titluri și 6568 de volume. Fiecare bloc de lemn măsoară 24 de centimetri înălțime și 70 de 
centimetri în lungime. Grosimea blocurilor variază de la 2,6 la 4 centimetri și fiecare cântărește 
aproximativ trei până la patru kilograme. Blocurile de lemn sunt aproape la fel de înalte ca 
Muntele Baekdu la 2,74 km atunci când sunt suprapuse, măsoară 60 km lungime când sunt 
aliniate și cântăresc în total 280 de tone. Blocurile de lemn sunt în stare curată, fără deformări 
sau deformări, în ciuda faptului că au fost create cu mai bine de 750 de ani în urmă. Tripiṭaka 
Koreana este depozitată în Haeinsa, un templu budist din provincia Gyeongsang de Sud, în 
Coreea de Sud.  
Numele Goryeo Tripiṭaka provine din „Goryeo”, numele Coreei din secolele X-XIV. Lucrările la 
prima Tripiṭaka Koreana au început în 1011 în timpul războiului Goryeo-Khitan și au fost 
finalizate în 1087. Actul de sculptare a blocurilor de lemn a fost considerat a fi un mod de a 
aduce o schimbare de avere prin invocarea ajutorului lui Buddha. Primul Tripiṭaka Koreana s-a 
bazat în principal pe Tripiṭaka Cântecului de Nord finalizat în secolul al X-lea, dar au fost 
consultate și alte scripturi publicate până atunci, cum ar fi Khitan Tripiṭaka, pentru a identifica 
elementele care necesită revizuire și ajustare. Prima Tripiṭaka Koreana conținea aproximativ 
6.000 de volume. Setul original de blocuri de lemn a fost distrus de foc în timpul invaziilor 
mongole din Coreea din 1232, când capitala Goryeo a fost mutată pe insula Ganghwa în timpul 
a aproape trei decenii de incursiuni mongole, deși rămân părți împrăștiate ale amprentelor sale. 
Pentru a implora încă o dată asistență divină în combaterea amenințării mongole, regele 
Gojong a ordonat ulterior revizuirea și recreerea Tripiṭaka; sculptura a început în 1237 și a fost 
finalizată în 12 ani, cu sprijinul lui Choe U și al fiului său Choe Hang și implicând călugări de la 
școlile Seon și Gyo. Această a doua versiune este de obicei ceea ce se înțelege prin Tripiṭaka 
Koreana. În 1398, a fost mutat la Haeinsa, unde a rămas găzduit în patru clădiri. Producția 
Tripiṭaka Koreana a fost un angajament național enorm de bani și forță de muncă, potrivit lui 
Robert Buswell Jr., poate comparabil cu misiunile SUA pe Lună din anii 1960. Mii de cărturari și 
meșteri au fost angajați în acest proiect masiv.  Tripiṭaka Koreana este cea de-a 32-a comoară 
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națională din Coreea de Sud, iar Haeinsa, depozitarul Tripiṭaka Koreana, a fost desemnat 
Patrimoniu Mondial UNESCO. Comitetul UNESCO descrie Tripiṭaka Koreana ca fiind „unul dintre 
cele mai importante și mai complete corpusuri de texte doctrinare budiste din lume”. Nu numai 
că lucrarea este neprețuită, ci este, de asemenea, valoroasă din punct de vedere estetic și 
prezintă o înaltă calitate a lucrării. Haeinsa, templul în care este depozitat Tripiṭaka Koreana, se 
remarcă prin designul său științific pentru a asigura condiția optimă pentru a păstra cel mai bine 
blocurile de lemn, care au rămas în stare curată de mai bine de 750 de ani. Valoarea istorică a 
Tripiṭaka Koreana provine din faptul că este cea mai completă și exactă colecție existentă de 
tratate, legi și scripturi budiste. Compilații ai versiunii coreene au încorporat versiuni mai vechi 
din Northern Song Chinese, Khitan și Goryeo și au adăugat conținut scris de călugări coreeni 
respectați. Savanții își pot face o idee despre versiunile mai vechi chinezești și khitane ale 
Tripiṭaka din versiunea coreeană de astăzi. Calitatea blocurilor de lemn este atribuită 
preceptorului național Sugi, călugărul budist responsabil de proiect, care a verificat cu atenție 
versiunea coreeană pentru erori. După finalizarea Tripiṭaka Koreana, Sugi a publicat 30 de 
volume de Înregistrări suplimentare care a înregistrat erori, concedieri și omisiuni pe care le-a 
găsit în timpul comparațiilor sale cu diferitele versiuni ale Tripiṭaka. Tripiṭaka Koreana a fost 
unul dintre cele mai râvnite articole printre budiștii japonezi din perioada Edo. Japonia nu a 
reușit niciodată să creeze un bloc de lemn Tripiṭaka și a făcut cereri și încercări constante de a 
achiziționa Tripiṭaka Koreana din Coreea din 1388. 45 de tipăriri complete ale Tripiṭaka Koreana 
au fost înzestrate cu Japonia încă din perioada Muromachi. Tripiṭaka Koreana a fost folosit  ca 
bază pentru modernul japonez Taishō Tripiṭaka. Fiecare bloc a fost realizat din lemn de 
mesteacăn din insulele sudice ale Coreei și tratat pentru a preveni degradarea lemnului. 
Blocurile au fost înmuiate în apă de mare timp de trei ani, apoi tăiate și apoi fierte în apă sărată. 
Apoi, blocurile au fost plasate la umbră și expuse vântului timp de trei ani, moment în care au 
fost în sfârșit gata să fie sculptate. După ce fiecare bloc a fost sculptat, a fost acoperit cu un lac 
otrăvitor pentru a ține la distanță insectele și apoi a fost încadrat cu metal pentru a preveni 
deformarea.   
Fiecare bloc a fost inscripționat cu 23 de rânduri de text cu 14 caractere pe rând. Prin urmare, 
fiecare bloc, numărând ambele fețe, conținea un total de 644 de caractere. Consistența stilului 
și unele surse sugerează că un singur bărbat a sculptat întreaga colecție, dar acum se crede că o 
echipă de 30 de bărbați a sculptat Tripiṭaka. 
În 2000, după nouă ani lungi de cercetare costisitoare, Tripitaka Koreana a fost pusă în formă 
electronică. Se lucrează în prezent pentru a transfera caracterele pe plăci de cupru pentru a 
asigura conservarea lor și pentru a funcționa ca o copie de rezervă pentru versiunea digitizată. 
Între timp, pelerinii budiști, oamenii de știință, iubitorii de istorie și iubitorii de artă vor 
continua să se înghesuie în Templul Haeinsa pentru a vedea în detaliu Tripitaka Koreana și 
biblioteca care o găzduiește pentru anii următori. 
                                     ( Sursa : google.com,descopera.ro,incredibilia.ro)                                                                                                                    
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- Gertrude Stein (n.3 februarie 1874 – d.27 iulie 1946) a fost o romancieră, poetă, dramaturgă 
și colecționar de artă americană. La Paris în 1903 a găzduit un salon din Paris, unde s-au întâlnit 
personaje de top ale modernismului în literatură și artă, precum Pablo Picasso, Ernest 
Hemingway, F. Scott Fitzgerald, Ezra Pound, Sherwood Anderson și Henri Matisse ; 
- Robert Hofstadter(n.5 februarie 1915 –d.17 noiembrie 1990 ) a fost un fizician evreu-
american, laureat în 1961 al Premiului Nobel pentru Fizică „pentru studiile sale de pionierat în 
domeniul împrăștierii electronilor in nucleii atomici și pentru descoperirile sale privind structura 
nucleonilor ; 
-Aletta Henriëtte Jacobs (n.9 februarie 1854 – d.10 august 1929) a fost un medic olandez și 
activistă pentru drepturi de vot feminin. Fiind prima femeie care a urmat oficial o universitate 
olandeză, a devenit una dintre primele femei medic din Țările de Jos ; 
-  Harry Leo Schein (n.13 octombrie 1924 – d.11 februarie 2006) a fost un inginer chimist 
suedez de origine austriacă, scriitor și o figură importantă în cultura suedeză. Născut la Viena, 
Schein a fost un fondator al Institutului de Film Suedez și a fost primul director general al 
acestuia între 1963 și 1978 ; 
- Elfriede Geiringer (născută Markovits, 13 februarie 1905 – 2 octombrie 1998) a fost o 
supraviețuitoare evreică a Holocaustului din cel de-al Doilea Război Mondial. Ea a fost cea de-a 
doua soție a lui Otto Frank, care era tatăl lui Anne și Margot Frank, și a contribuit alături de el la 
popularizarea Jurnalului Annei Frank și la informarea tineretului cu privire la Holocaust ; 
- Guido Adler ( n,1 noiembrie 1855, Eibenschütz, Moravia, Imperiul Austriac [acum Ivančice, 
Republica Cehă]—d.15 februarie 1941, Viena), muzicolog și profesor austriac care a fost unul 
dintre fondatorii muzicologiei modern ; 
- Sir George Henschel , născut Ismoa Georg Henschel , ( Breslau , 18 februarie 1850 - Aviemore 
, 10 septembrie 1934 ), a fost dirijor , compozitor , bariton și pianist britanic ; 
- Franciszka Arnsztajnowa (Franciszka Hanna Arnsztajnowa  n.19 februarie 1865 – d.3 august 
1942) a fost un poet, dramaturg și traducător polonez de origine evreiască. Ea este numită 
„legenda Lublinului” ; 
- Robert von Lieben (n.5 septembrie 1878, la Viena – d.20 februarie 1913, la Viena) a fost un 
antreprenor austriac, fizician și inventator autodidact.Cu asociații săi Eugen Reisz și Siegmund 
Strauss au inventat și produs o triodă umplută cu gaz - prima supapă termoionică cu o rețea de 
control care a fost concepută special pentru amplificarea mai degrabă decât pentru 
demodularea semnalelor și este un strămoș îndepărtat al tiratronului ; 
- Isaac Iacob (Jacob) Schoenberg (n. 21 aprilie 1903,Galați, România – d. 21 februarie 
1990,Madison, Wisconsin, SUA) a fost un matematician româno-american. Acesta este 
cunoscut pentru descoperirea splinei. El a fost fratele pianistei Irma Wolpe Radenmacher ; 
                                                        ( Wald Dorel- Odobesti,Vrancea)      
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   Un domn elegant trece printr-un gang întunecat, moment în care în faţa lui apar două 
matahale care se apropie, una dintre ele având un cuţit în mână. 
Tremurând de frică, bărbatul se linişteşte când aude întrebarea unuia dintre tâlhari:  
- Nu aveţi o monedă de 50 de bani? 
Fericit că scapă aşa uşor, scoate el portofelul, le întinde moneda şi îi întreabă bucuros: 
- Dar la ce vă foloseşte o monedă de 50 de bani? 
- Ca să tragem la sorţi cine va lua portofelul dumitale, şi cine ceasul .  
   Discutie la tribunal, intre un judecator si un hot: 
- Ai intrat noaptea in magazin si ai furat o rochie, e adevarat? 
- Da, domnule judecator, pentru sotia mea... 
- 3 nopti la rand pentru o rochie? 
- Da, domnule... M-a trimis de doua ori sa o schimb!  
  Un individ este dat in judecata de catre o tipa pe care o categorisise “gasca proasta”. 
Judecatorul ii explica faptul ca e nepoliticos sa-i spui unei doamne asa ceva si il indeamna sa-si 
ceara scuze. Cu o naivitate studiata, tipul il intreaba pe judecator: 
– Deci n-am voie sa-i spun unei doamne “gasca proasta”? 
– Nu, in nici un caz! 
– Dar unei gaste proaste am voie sa-i spun “stimata doamna”? 
– Bineinteles, nu s-ar supara nimeni. 
– In acest caz, stimata doamna, va rog sa ma scuzati!   
  In avion, la clasa intai, o doamna e asezata langa un domn. La un moment dat, ea incepe sa 
stranute si de fiecare data incepe sa tremure din toata fiinta ei, dupa care isi sterge delicat 
nasul. Istoria se repeta, la care domnul de langa ea i se adreseaza: 
– Ma scuzati, nu vreau sa va inoportunez, dar mi-e imposibil sa ma abtin sa va intreb: de ce 
tremurati asa de tare de fiecare data cand stranutati? 
– Pentru ca sufar de o boala foarte rara, de fiecare data cand stranut, am un orgasm. 
La care domnul, un pic jenat ca nu a mai auzit de asemenea boala, o intreaba grijuliu: 
– si luati ceva? 
– Da… piper…  
 Un avion întârzie la decolare. 
După vreo oră, în, fine, reuşeşte să decoleze. 
Un pasager, curios, întreabă însoţitoarea de bord: 
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– Nu vă supăraţi, ce a provocat întârzierea? 
– Nimic serios, pilotul a observat nişte vibraţii neobişnuite la motoare şi a durat destul de mult 
până să găsim alt pilot care să zboare cu avionul ăsta   
  O blonda isi suna iubitul si spune: 
– Te rog, vino si ajuta-ma! Am un puzzle nenorocit si nu stiu de unde sa incep! 
Tipul intreaba: 
– Si ce-ar trebui sa iasa? 
Blonda: 
– Dupa poza de pe cutie, un tigru. 
Tipul se hotaraste sa dea o fuga. Blonda ii arata masa unde stateau toate piesele. El se uita la 
piese, se uita la cutie, si zice: 
– In primul rind, orice ai face, nu ai cum sa asamblezi piesele astea sa arate ca tigrul de pe cutie. 
Apoi ii ia miinile si-i spune: 
– In al doilea rind, vreau sa ne relaxam. Sa bem o cana de ceai, si apoi… – ofteaza – apoi ne 
apucam sa punem inapoi cerealele in cutie…  
   Patru hoţi tuciurii dau o spargere la o bancă. 
Deschid seiful şi găsesc în safe numai o sută de iaurturi. 
De nervi şi de necaz beau totul. 
La ieşire, îl întreba pe paznic: 
- Unde sunt banii acestei bănci? 
- Care bani, nene? Aici este banca de spermă! 
    Doctorul unui ospiciu dă temă nebunilor dintr-o sală să citească şi apoi să povestească câte 
o carte. În ziua de ascultare, încep "elevii" să arate cărţile pe care le-au citit şi încep să le 
povestească. Printre ei, unul tot spune că nu poate povesti nimic pentru că se încurcă în prea 
multe personaje. Doctorul, văzând că nu scoate nicio idee de la respectivul, îl roagă să aducă 
cartea. Nebunul o aduce, doctorul o vede şi-şi da o palmă peste frunte: - Uite unde era cartea 
mea de telefon!  
  Un terorist îi spune avocatului său: 
- Sunt disperat! Dacă obții pentru mine doar zece ani de pedeapsă, vei primi ca răsplată un 
milion de euro.Procesul a avut loc, iar teroristul a primit zece ani de pedeapsă. Încasându-și 
onorariul și primind mulțumirea condamnatului, avocatul mărturisește: 
- Să știți că am avut mari dificultăți să obțin pentru dumneavoastră cei zece ani, juriul voia să vă 
achite!     
     Beat, un barbat se urca intr-un taxi si-i spune soferului: 
– Du-ma pe strada Eminescu. 
– Dar suntem pe strada Eminescu. 
Betivul plateste, spunand 
– Poftim banii, iar altadata sa nu mai conduci asa de repede 
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                                               Piciorul atletului ( partea a doua)          
Tratament 
In majoritatea cazurilor, simptomele piciorului atletului sunt usoare, iar pacientul le poate trata 
acasa, pe baza indicatiilor medicului. 
Tinea pedis tratament eficace 
Medicamentele eliberate fara reteta pot fi cumparate din farmacii, care sunt eficiente pentru a 
elimina infectia. 
Picior de atlet tratament medicamentos 
In cazuri grave, un medic poate prescrie un medicament antifungic mai puternic, care este 
administrat oral. Aceste substante anihileaza ciuperca. Medicamente antifungice sunt 
disponibile sub forma de: 
-tablete,pulberi (pudre),lichide,spray-uri,creme. 
Majoritatea medicamentelor topice pot fi achizitionate fara prescriptie medicala. 
Medicamentele topice sunt cele aplicate direct pe piele. Un farmacist va poate recomanda unul 
dintre urmatoarele medicamente antifungice: 
-clotrimazol,econazola,ketoconazole,miconazol,terbinafina,sulconazol. 
De asemenea, pot fi prescrise de medic unele dintre aceste medicamente orale, in situatia in 
care simptomele sunt grave sau daca medicamentele topice nu au avut rezultatele scontate: 
-griseofulvina,itraconazol,terbinafina. 
Interactiuni ale antifungicelor cu alte medicamente 
Antiacidele pot afecta absorbtia de antifungice orale. Antifungicele orale pot afecta, de 
asemenea, modul in care functioneaza unele medicamente anticoagulante.Pacientilor in varsta 
si copiilor mici nu trebuie sa li se administreze unele tipuri de antifungice. Consultati-va cu un 
farmacist, doctor sau asistenta medicala sau cititi cu atentie prospectul medicamentului.Dozele 
pot fi diferite in cazul copiilor. Unele dintre medicamente sunt metabolizate de catre ficat si, de 
aceea, poate fi nevoie de analize de sange pentru ca medicul sa se asigure ca ficatul pacientului 
este sanatos inainte de a administra aceste substante.Unele antifungice nu trebuie luate in 
timpul sarcinii, in timp ce altele pot afecta sistemul reproducator masculin si feminin. Femeile 
gravide sau cele care intentioneaza sa ramana insarcinate trebuie sa se consulte inainte cu un 
medic. 
Hidrocortizon 
Daca pacientul se confrunta cu dureri de piele si foarte multe umflaturi, medicul poate  
recomanda utilizarea hidrocortizonului. Medicamente care contin doze mici de hidrocortizon 
pot fi cumparate fara reteta sau online. Daca este nevoie de doze mai mari de hidrocortizon, 
pacientii vor avea nevoie de reteta. 
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Ciuperca piciorului tratament naturist 
Aceste sfaturi pot ameliora simptomele infectiei sau va pot ajuta sa evitati reaparitia 
simptomelor: 
Pastrati-va picioarele uscate, in special intre degetele de la picioare. Mergeti desculti prin casa 
pentru ca picioarele sa nu mai transpire si sa ia, in acest fel, contact cu aerul. Uscati-va bine 
intre degetele de la picioare dupa ce faceti baie sau dus. 
Schimbati-va sosetele in mod regulat. Daca picioarele transpira foarte rau, schimbati-va 
sosetele de doua ori pe zi. 
Purtati incaltaminte lejera, bine ventilata. Evitati pantofii din material sintetic, cum ar fi vinilul 
sau cauciucul. 
Schimbati-va des incaltamintea. Nu purtati aceeasi pereche de pantofi in fiecare zi, astfel incat 
incaltamintea sa aiba timp sa se usuce dupa fiecare utilizare. 
Protejati-va picioarele in locuri publice. Purtati papuci, slapi sau incaltaminte impermeabila in 
jurul piscinelor, al dusurilor publice si al vestiarelor. 
Tratati-va picioarele. Folositi produse antifungice eliberate fara prescriptie medicala conform 
indicatiilor zilnice. De exemplu, cremele trebuie aplicate pe picioarele uscate de doua ori pe zi si 
folosite timp de o saptamana chiar si dupa disparitia eruptiei. 
Incercati sa nu va scarpinati si sa lezati eruptia. Puteti incerca sa va ameliorati mancarimile 
picioarelor inmuindu-le in apa rece. 
Nu imprumutati incaltamintea cu alte persoane. Folosirea la comun a pantofilor ridica riscul 
raspandirii unei infectii fungice. 
Ulei de arbore de ceai contra tinea pedis 
Uleiul de arbore de ceai a fost folosit ca terapie alternativa pentru tratarea piciorului atletului, 
remediul avand un anumit succes. Un studiu efectuat in 2002 a raportat ca o solutie cu 50% ulei 
de arbore de ceai a tratat eficient infectia la 64% dintre participantii la studiu.Intrebati-l pe 
medic daca solutia cu ulei din arbore de ceai poate trata piciorul atletului. Uleiul din arbore de 
ceai poate provoca dermatita de contact la unele persoane. 
Complicatii        
Desi simptomele acestei infectii sunt de cele mai multe ori usoare, iar complicatiile sunt rare, 
expertii sustin ca aceasta trebuie tratata la timp. Tratamentul precoce reduce semnificativ riscul 
de complicatii. 
Infectia fungica a unghiilor 
Daca este lasata netratata, aceasta infectie se poate extinde pana la unghiile de la picioare, 
cauzand aparitia unei afectiuni cunoscute sub numele de onicomicoza. Unghia devine groasa, 
opaca, albicioasa si faramicioasa. Pot aparea dureri si inflamatii la nivelul pielii de sub unghie. 
Infectiile netratate ale unghiilor de la picioare pot produce in cele din urma si mai multe dureri 
si probleme si pot ingreuna purtarea pantofilor sau chiar mersul pe jos. 
Infectie bacteriana secundara 
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In cazul in care apare aceasta afectiune, piciorul poate deveni dureros, cald si umflat. 
Infectie la nivelul sistemului limfatic 
Infectia se poate raspandi uneori la sistemul limfatic. Limfangita este o infectie a vaselor 
limfatice, iar limfadenita este o infectie a ganglionilor limfatici. 
Celulita 
Aceasta este o infectie bacteriana care se dezvolta in profunzimea pielii. Pielea, grasimea si 
tesuturile moi pot fi afectate. Celulita netratata poate duce la complicatii grave, cum ar fi 
septicemia (intoxicatia sangelui) sau infectia osoasa. Desi o complicatie foarte rara a piciorului 
atletului, celulita trebuie tratata imediat cu antibiotice. 
Alergie 
Unii oameni sunt alergici la ciuperca declansatoare a infectiei, iar acest lucru poate provoca 
aparitia unot vezicule pe maini sau pe picioare. 
Pentru a minimiza riscul de a dezvolta piciorul atletului, secretul este sa va pastrati intotdeauna 
picioarele, incaltamintea si sosetele curate si uscate. 
Expertii recomanda urmatoarele: 
Spalati-va pe picioare de doua ori pe zi cu apa si sapun. Intotdeauna curatati-va intre degetele 
de la picioare. 
Pastrati picioarele uscate. Aplicati pudra de talc antifungica pe picioare pentru a evita infectia. 
In plus, este recomandat sa mergeti cat mai mult desculti prin casa. 
Indepartati incaltamintea imediat ce ati terminat exercitiile fizice sau sportul. 
Purtati incaltaminte lejera, bine ventilata, in special in lunile calduroase. Cele mai bune 
materiale sunt pielea sau panza. 
Asigurati-va ca picioarele sunt uscate inainte de a va pune sosete, ciorapi sau dresuri. Purtati 
sosete dintr-un material care tine umiditatea departe de picioare, cum ar fi bumbacul, matasea 
sau lana. Purtati papuci pentru piscina atunci cand va plimbati in jurul piscinelor, a vestiarelor 
publice si a zonelor cu dusuri. 
Atentie la incaltaminte! 
Schimbati pantofii in mod regulat, astfel incat incaltamintea sa fie relativ uscata. Pantofii au 
nevoie de timp pentru a se usca. 
Nu impartiti incaltamintea cu alte persoane. 
Spalati periodic lenjeria si prosoapele 
Daca aveti animale de companie carora le cade parul, acesta ar putea fi un simptom al piciorului 
de atlet. In acest caz, mergeti cu animalul la veterinar pentru a fi verificat. Oamenii pot lua 
aceasta infectie de la animalele de companie. 
Daca un copil are piciorul atletului, poate sa mearga in continuare la scoala, insa va fi nevoie ca 
profesorii sa fie anuntati, astfel incat sa fie luate masuri adecvate inainte si in timpul orelor de 
educatie fizica. Copilul nu trebuie sa mearga descult in timp ce este la scoala.                                                                                             
                                                           (https  :  sfaturimedicale.ro   )                                                               
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                              SFATURI SI TRUCURI  pentru dulciuri de casă     
- Drojdia de bere se păstrează perfect pentru mult mai mult timp dacă se îndeasă bine într-un 
borcan, se lasă un pic de spaţiu deasupra, se toarnă o peliculă de ulei și se închide fest cu 
capacul.Ca să se încorporeze uniform în aluat și să nu se lase pe fundul tăvii, stafidele, nucile, 
rahatul, fructele confiate trebuie date mai întâi prin făină. 
- De calitatea făinei depinde cel mai mult reușita oricărei prăjituri, așa că, înainte de a începe 
pregătire reţetei, e bine s-o verifici: iei în palmă cam o lingură de făină și strange pumnul – dacă 
se formează mici bulgări e numai bună de folosit. 
- Cozonacul și prăjiturile cu aluat dospit se păstrează pufoase mult timp dacă se depozitează în 
săculeţi de pânză în care se pune câte un măr. 
- La coacere, cozonacul, plăcintele, chiar și budincile capătă o crustă delicioasă, brun aurie, 
dacă în loc să fie unse cu ou, sunt unse cu lapte și presărate cu zahăr tos sau brun. Un efect 
similar se obţine folosind cafea cu lapte. 
- Pentru a reduce cu 50% cantitatea de zahăr din prăjituri (important pentru diabetici!), poţi 
să înlocuiești jumătate din porţia de făină albă din reţetă cu făină de ovăz, care e mai dulce. 
Prăjitura va fi totodată mai fină și cu efect de „însiropare“.Cantităţile prea mari de zahăr în 
aluturile fără grăsime duc la întărirea acestora. 
- Untul și mierea care se folosesc la prăjituri trebuie lăsate la temperature camerei, nu se pun 
imediat ce sunt scoase din frigider. 
-  Făina se păstrează bine în borcane de sticlă sau cutii metalice. Ca să nu fie atacată de insecte, 
în interiorul recipientului se pun 2-3 foi de dafin sau puţină sare fină. 
- In loc sa tapetati tavile cu unt si faina mai bine le tapitati cu hartie de copt. Avantajul de a 
folosi hartia de copt este ca prajitura nu va avea fundul plin de faina si nici nu va fi plina cu unt 
sau ulei care de multe ori se arde.Un alt avantaj obtinut prin folosirea hartiei de copt este ca nu 
trebuie sa va chinuiti sa curatati arsura de pe tavi 
- Pentru a afla daca prajitura este coapta se face o proba. Se infige o scobitoare sau o tepuse 
de la frigarui in partea cea mai groasa a prajiturii. Daca pe tepuse raman urme de aluat, atunci 
aluatul nu este gata si trebuie sa mai stea in cuptor.Daca prajitura este rumenita deja la 
suprafata dar nu si in interior inseamna ca inca nu e gata. 
- Pentru taierea in bucati a prajiturilor din aluat dospit sau cu foi, se foloseste un cutit cu zimti, 
iar pentru torturi si prajituri mai moi, un cutit cu lama neteda inmuiat in apa. Aluaturile plate si 
crocante, precum si cel de pizza se pot felia cu taietorul rola de pizza. 
- Verificati ca bicarbonatul si praful de copt sa fie proaspete, amestecand o lingurita de praf de 
copt cu apa fierbinte si bicarbonat cu otet- daca incep sa bolboroseasca  sunt proaspete , daca 
nu, trebuie schimbate. 
- Ciocolata se topeste intr-o tigaie uscata, cu fundul gros, la foc mic amestecand constant. O 
cantitate cat de mica de apa va face ciocolata sa se taie cu cocoloase 

                                             ( Selectie : / Rond Harieta /Internet ) 
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                                                                                        Astragalus ( 2 )                                                                    
                                                       Beneficii furnizate de astragalus     
Are calitati antioxidante si anti-imbatranire Oxidarea cauzata de radicalii liberi este 
componentul principal al oricarei boli si al procesului de imbatranire si multe elemente 
prezente in astragalus combat deteriorarea cauzata de radicalii liberi si stresul oxidativ. 
Polizaharidele din planta au efecte pozitive asupra sistemului imunitar si imbunatatesc 
functionarea creierului, ambele contribuind la prelungirea sperantei de viata.  
Vindeca rani  Datorita calitatilor sale antiinflamatorii, astragalus are un lung istoric de vindecare 
a ranilor. Radix astragali, o alta denumire pentru radacina uscata de astragalus, a fost folosita in 
Medicina Traditionala Chineza, acesta a marit ratele de vindecare de doua si chiar de trei ori, in 
decurs de 48–96 de ore. Concluzia a fost ca astragalus este un produs natural promitator pentru 
vindecarea ranilor si cicatricilor. 
Amelioreaza simptomele chimioterapiei  Astragalus a demonstrat ca poate ajuta pacientii sa se 
recupereze mai repede dupa chimioterapie si le prelungeste speranta de viata. In cazuri de 
simptome grave provocate de chimioterapie precum greata, voma, diaree si suprimarea 
maduvei spinarii, astragalus a fost administrat intravenos si in combinatie cu alte amestecuri de 
plante chinezesti. Studii mai vechi il recomanda pentru abilitatea acestuia de a reduce aceste 
simptome si de a mari eficienta tratamentelor de chimioterapie. 
Vindeca raceli si gripe  Datorita calitatilor sale antivirale, astragalus a fost foarte des utilizat in 
tratarea racelilor obisnuite si a gripei. Se combina de obicei cu alte plante precum ginseng, 
angelica si lemnul dulce. Ca si in cazul altor remedii naturale de gripa, astragalus pare sa 
functioneze mai bine cand este folosit de persoane sanatoase ca supliment alimentar pentru 
prevenirea bolii, inainte ca aceasta sa se intample. O cura cu astragalus inainte de lunile reci ale 
iernii se spune ca previne numeroase raceli si boli ale aparatului respirator superior care apar 
de obicei in sezonul rece. 
Tratament adiacent pentru astm cronic  Astragalus este folosit in tratarea astmului cronic si s-a 
dovedit a fi un tratament adiacent de succes si un remediu natural pentru astm. Dupa 
tratament, hipersensibilitatea de la nivelul cailor respiratorii a scazut simtitor iar productia de 
mucus si inflamatia au scazut si ele dupa cum arata studiile efectuate. Prevenirea sau reducerea 
atacurilor  



 

MENORA – FEBRUARIE  2022                                                                                                                                           26 

| P a g e  

 

de astm este o modalitate de a ameliora problemele cronice cauzate de astm. 
Exista dovezi care arata ca astragalus are si urmatoarele calitati: 
-previne degradarea colagenului,contribuie la cresterea si buna functionare a vaselor noi de 
sange la nou-nascuti,inhiba virusul 1 herpes simplex,previne inmultirea virusilor de tipul 
Coxsackie B-3, un virus care cauzeaza boli de la probleme de -stomac moderate pana la 
complicatii grave cardiace,trateaza inflamatia asociata cu eczemele,trateaza hepatita prin 
inhibarea virusului de hepatita Bin celulele ficatului,trateaza boala HIV ajutand celulele Th sa 
lupte cu virusul o perioada mai lunga,poate fi folosit ca diuretic cu actiune moderata 
Cum se foloseste astragalus 
Sunt mai multe feluri in care radacina de astragalus se poate folosi in scop medicinal. Astragalus 
este folosit in prezent ca adaos la tratamentele conventionale si nu trebuie sa inlocuiasca 
medicamentele decat la  recomandarea medicului.Astragalus este disponibil in magazinele cu 
specific chinezesc sau in cele naturiste in urmatoarele forme: 
-Tinctura (extract lichid de alcool),Capsule si tablete 
Sub forma injectabila folosit in spitale sau institutii clinice, in tari din Asia 
-Unguent pentru piele,Uscat si folosit in ceai 
Nu exista o doza recomandata pentru astragalus, dar medicul sau specialistul medical poate 
recomanda o anumita doza sau frecventa de consum. Dozele difera in functie de varsta, starea 
de sanatate si istoricul medical. 
Efecte secundare si contraindicatii in cazul consumului de astragalus 
-Astragalus este in general sigur si nu are efecte secundare. Poate interactiona cu alte 
suplimente pe baza de plante, de aceea e bine sa incepeti cu doze mai mici pentru a preveni 
aparitia unor eventuale efecte secundare. 
-Femeile insarcinate si cele care alapteaza nu trebuie sa foloseasca astragalus, nefiind suficiente 
studii care sa confirme daca este sigur pentru mama si copil. 
-Cei care sufera de boli autoimune trebuie sa consulte medicul inainte de a folosi astragalus 
pentru ca acesta stimuleaza sistemul imunitar. De asemenea, cei care sufera de boli precum 
scleroza multipla, artrita reumatoida si alte afectiuni ale sistemului imunitar pot fi destul de 
sensibili la astragalus. 
-Unii specialisti recomanda utilizarea unui singur adaptogen timp de cateva luni si abia dupa 
aceea folosirea altuia. 
Astragalus poate interactiona cu cateva medicamente: 
Ciclofosfamide (Cytoxan, Neosar):Acest tip de medicamente se folosesc pentru suprimarea 
sistemului imunitar. Astragalus poate scadea eficacitatea medicamentului. 
Litiu:Astragalus poate afecta capacitatea corpului de a reduce nivelul de litiu datorita calitatilor 
sale diuretice. Astragalus in combinatie cu litiu poate influenta negativ nivelul de litiu din corp. 
Consulta un specialist inainte de a combina astragalus cu litiu, pentru a vedea in ce cantitati nu 
prezinta probleme. (Surse :viataverdeviu.ro,naturavindecatoare.ro,pinterest.com ) 
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                                                                            Retete cu Napi          
 Salata de napi   
INGREDIENTE :  700g napi,80 g ulei,1/2 lămîie,1-2 gălbenuşuri,sare 
MOD DE PREPARARE : Napii se curăţă şi se fierb circa 5 minute în apă cu sare, apoi se taie felii 
mai groase.Se face apoi o maioneză din ulei, sare, 2 gălbenuşuri şi zeamă de lămîie şi se 
amestecă cu napii.  
 Napi cu orez 
INGREDIENTE : 500g napi,1/4 pachet margarina,200g orez,patrunjel,sare si piper,1 ceapa,supa 
legume 
MOD DE PREPARARE : Se curata napii de coaja, se spala, se taie in patru si se pun intr-o cratita 
in care am incins 2 linguri de margarina. Se adauga un pahar cu supa sau apa si se lasa sa fiarba 
inabusit. Se adauga un pahar cu supa sau apa si se lasa sa fiarba inabusit. Se adauga sare si 
piper. Cand orezul "a inflorit", intr-o jumatate de Jena se pun alternativ un strat de orez, unul 
de napi si se adauga margarina deasupra. Se presara cu patrunjel tocat si se pune in cuptor 
pentru 15-20 minute. 
   Chiftelute cu napi la cuptor   
INGREDIENTE :  2 napi,1 morcov,1 legatura patrunjel proaspat,1 ceapa alba,1 ou,sare, piper, 
dupa gust,pesmet cat cuprinde  
MOD DE PREPARARE : Se spala napii foarte bine si se fierb in apa cu sare.Napii se lasa la racit, se 
curata de coaja si se paseaza pana la consistenta de piure.Se adauga ceapa taiata marunt, 
patrunjelul tocat, morcovul razuit marunt si celelalte ingrediente.Se amesteca totul pana la 
omogenizare, iar daca pasta rezultata este prea moale, se mai adauga pesmet, pana cand 
devine modelabila. Cu mainile umede se modeleaza chiftelutele, care apoi se dau prin pesmet. 
Se aseaza chiftelutele intr-o tava tapetata cu hartie de copt si se dau la cuptor.Se coc la foc 
mediu (180 grade) pana cand se rumenesc usor.Se servesc calde, cu sos de rosii (ca mine) sau 
cu sos de iaurt. 
   Chifteluțe de napi    
INGREDIENTE :  700 g napi,1 ceapă, medie,5 g piper,1 legătură coriandru sau pătrunjel verde,1 
legătură mărar verde,80 g făină,1 ou 
MOD DE PREPARARE : Se fierb napii 15-20 de minute până se înmoaie.În timp ce fierb napii, se 
frământă oul și făina până devin o compoziție omogenă. Ceapa se toacă mărunt împreuna cu 
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celelalte condimente și se încorporează în aluatul obținut.După ce napii s-au fiert se lasă 5 
minute la răcit.Apoi aceștia se pasează foarte puțin cu furculița astfel încât să nu rămână bucăți 
întregi, după care îi adăugăm în aluat. Compoziția astfel obținută se așază în tavă cu ajutorul 
unei linguri dându-le forma chifteluțelor. Tava se introduce în cuptorul încins în prealabil la 180 
grade și se lasă 10-15 minute, până ce chifteluțele se rumenesc 
      Supa crema de napi 
INGREDIENTE :  250 g napi,1 morcov,1 ceapa alba,1/2 telina mica,1 radacina patrunjel,1 lingura 
pudra de vegeta naturala,sare, piper, dupa gust,2-3 linguri ulei de masline extravirgin,50 g 
cascaval ras fin,crutoane  
MOD DE PREPARARE : Se spala napii in multa apa si se curata cu grija. Se taie felii.Se spala si 
celelalte legume, se curata si se taie bucati.Se pun toate la fiert in apa cu sare si pudra de 
vegeta.Se fierb pana se inmoaie bine legumele.Se paseaza totul cu ajutorul unui mixer vertical, 
pana se transforma intr-o crema fina. Se potriveste de sare si piper, se adauga uleiul de masline 
si se omogenizeaza.Se toarna fierbinte in boluri si se serveste imediat cu cascaval ras si 
crutoane  
    Sote de cartofi si napi 
 INGREDIENTE : 1/2 kg napi,1/2 kg cartofi,1 linguriță sare,1 linguriță cimbru proaspăt tocat,1 
ceapă, tăiată în felii subțiri,1 lingurita de unt,1 lingura ulei de masline,sare și piper  
MOD DE PREPARARE : Pastrati de la napi doar coditele si adaugati intr-un bol cu apa, clatiti 
bine. Se transfera intr-un bol si se usuca. Taiati apoi in sferturi.Spalati si taiati cartofii in 
sferturi.Se umple un vas mediu cu apă și saresi se aduce la fierbere. Adaugati cartofii si napii, 
reduceti focul la mic si gatiti aproximativ 15 minute. Scurgeti.Într-o tigaie medie, incalziti 1/2 
lingurita de unt si 2 lingurite de ulei de masline. Adaugati napii si cartofii. Sotati cateva minute. 
Se transferă într-un castron.Se adaugă restul de unt si ulei de masline in tigaie. Adaugati ceapa 
si caliti timp de 2-3 minute. Se adaugă verdeața și gatiti inca 1 minut.Se adauga legumele in 
tigaie si amestecati pentru a se combina. Se condimentează cu sare și piper 
  Napi cu carne tocată 
INGREDIENTE : 6-8 bucăți napi,carne de vită (pulpă) - 400 de grame.,margarina sau unt - 100 de 
grame,1 ou,1 ceapa mica sau 1/2 ceapa mare,2 felii pâine albă,o lingura făină de grâu,piper 
negru măcinat, sare, nucșoară - după gust. 
MOD DE PREPARARE : Treceți carnea de vită prin mașina de tocat carne de două ori.Tăiați și 
prăjiți ușor ceapa până devine translucidă.Amestecați carnea tocată cu untul moale sau 
margarina, adăugați pâine albă înmuiată, ceapa și condimentele.Se fierbe napul până se fierbe 
pe jumătate. Umpleti napii cu carne tocată, înfășurați cu un fir aspru care va rezista la 
tratament termic și fierbeți în cantitate mică de apă până se înmoaie.Se macină miezurile de 
nap îndepărtate și, amestecând cu făina, se prepară un sos alb simplu. Stropiți napii umpluți cu 
sos înainte de servire                            ( Sursa : internet )                                                                                          
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                                                          Muzee din Romania    

                                                 

                         Muzeul Achim Emilian  primul muzeu privat din România                                                                 

         In apropiere de orasul Zlatna gasim localitatea Almasul Mare. In aceasta localitate montana, 
este un om deosebit Emilian Achim,care se poate lăuda cu o mare realizare a vieții sale: a 
transformat un loc aparent banal dintr-un sat al Munților Metaliferi, într-un muzeu 
extraordinar,destul de mare. Muzeul său, înființat în 1979, numără în prezent peste de 15.000 
de exponate care ilustrează viața oamenilor din munții  Apuseni, dar nu doar asta. Obiectele 
expuse incepand cu perioadele inaintea erei noastre pana in perioada anilor revolutiei sunt 
aranjate frumos intr-o succesiune de camere original concepute. 
   Emilian  Achim, fost mecanic în comună, încă mai colecţionează obiecte. A plecat „la drum”  
cu 4, 5 obiecte pe care le avea în propria gospodărie  însă   cu timpul a ajuns să adune din satul 
său, dar şi din alte zone,iar  de la patru metri pătrați a ajuns la 500. În cele 7 încăperi ale 
muzeului găseşti de toate…de la cărţi vechi, orologii, icoane, bacnote, arme…la utlilaje agricole 
sau chiar aparate muzicale vechi. Toate redau istoria oamenilor din Apuseni şi Trascău adunată 
într-un singur loc.   Fiecare obiect aflat în micul muzeu este de o valoare inestimabilă. Multe  
dintre acestea le-a cumpărat de la oamenii din zonă, iar câteva au fost donate de persoane cu 
suflet mare. Şi majoritatea obiectelor sunt bine conservate  sau funcţionabile.Pentru el casa-
muzeu înseamnă o adevărată „oază de linişte” şi spune că mulţi dintre turiştii care-i trec pragul 
îşi amintesc de plaiurile, trecutul şi copilăria lor.  
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Încă din drum muzeul este semnalizat şi nu-i de-a trece pe lângă el.    În faţa casei, nea Achim a 
construit o statuie a unui miner, ce parcă stă „de strajă” în toată „Ţara Aurului”, dar şi o gură de 
mină, lucruri care redau viaţa oamenilor din Apuseni.   
De asemenea, un vagon pentru mineri şi unul pentru minereu, stau la loc de cinste, în drum. 
Intrarea se face printre doi lei, iar când ajungi în muzeu respiri cu adevărat aerul istoriei. Nici 
tricolorul nu lipseşte de aici,ca semn a marii iubiri de ţară. 
Muzeul are, spre exemplu, o secțiune dedicată tehnologiei. Acolo pot fi observate cele mai 
timpurii metode de comunicare la distanță: de la telefoane vechi, până la mașini de criptare și 
decriptare a informației. În secțiunea dedicată tehnologiei are până și un cabinet dentar de 
epocă. Trecerile dintr-o încăpere în alta se fac prin intermediul unor uși mascate, greu de 
detectat, care amplifică efectul de surpriză resimțit de vizitatori. 
 

                                                  
 

O expoziție aparte este dedicată școlii în perioada comunistă: Emilian Achim a amenajat o sală 
de clasă completă, unică în România, cu bănci, tablă și catedră  
Pe lângă lucrurile expuse în interiorul clădirii, Emilian Achim a extins și în exterior, unde are o 
casă tradițională de aproape 200 de ani și o moară pe apă, adusă în spaţiul expoziţional din 
satul Rovina, judeţul Hunedoara, atestată de la 1895.   Vizitarea muzeului este gratuită, însă mai 
toți turiștii lasă la plecare o mică donație. Acești bani sunt folosiți pentru a întreține obiectele 
expuse.   
              

                    
                                                                 ( Sursa : internet ) 
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-  Manuel Zahn și Armaghan Ahmad Khan de la Universitatea Tehnică din Munchen, 
Germania, au publicat un studiu în privința unei banderole cu cameră 3D. Cercetările nu au fost 
încă evaluate de experți în domeniu. Invenția celor doi cercetători folosește o pereche de 
camere cu infraroșu introduse într-o pereche de ochelari printați 3D (momentan doar un 
prototip) pentru a surprinde imagini stereoscopice pe care un computer le folosește pentru a 
crea o hartă a împrejurimilor. Având în vedere că folosesc infraroșu, ochelarii ar putea 
funcționa chiar și pe întuneric. De asemenea, banderola este echipată cu o rețea de 25 de 
actuatoare care vibrează astfel încât utilizatorii să înțeleagă cât de mult s-au apropiat de 
obiecte și cum ar trebuie să se orienteze. Dacă un utilizator merge în direcția unui obstacol, 
intensitatea vibrației crește gradual.În cadrul testelor, voluntarii au înregistrat niveluri de 
acuratețe de până la 98% în timp ce se plimbau pe o rută cu obstacole stabilite în prealabil. Toți 
cei cinci participanți au reușit să finalizeze ruta cu obstacole din prima încercare. După trei 
încercări, toți cei cinci voluntari au prezentat îmbunătățiri și chiar au finalizat ruta mai repede 
de fiecare dată. Dispozitivul folosește momentan Kinect de la Microsoft, un sistem de detectare 
a mișcării care contribuie cu elemente adiționale la jocuri Xbox, ca punct de referință. Ambii 
sunt încrezători că invenția lor va fi mai mică, mai greu de observat și mult mai ieftină de 
construit decât un sistem Kinect ; 
- Vechea dilemă privitoare la faptul că atât de mulți pacienți care suferă de tensiune arterială 
crescută, cunoscută și ca hipertensiune, sunt diagnosticați și cu diabet, a fost în cele din urmă 
dezlegată de către o echipă internațională condusă de universitățile din Bristol, Marea Britanie 
și Auckland, Noua Zeelandă. Această nouă descoperire a arătat că o mică celulă proteică 
asemănătoare peptidei-1 glucagon (GLP-1)  este cea care face legătura cu mecanismul regulator 
al zahărului din sânge și tensiunea arterială. GLP-1 este eliberat de pe peretele intestinului după 
digestie și acționează în sensul stimulării insulinei din pancreas pentru reglarea nivelurilor de 
zahăr din sânge. Acest lucru era cunoscut, dar abia acum s-a descoperit faptul că această 
proteină stimulează și un mic organ senzitiv, numit corp carotidian, de la nivelul gâtului.Un grup 
din cadrul Universității din Bristol s-a folosit de niște tehnici genomice numite secvențieri ARN 
pentru a citi aceste mesaje exprimate de genele din corpurile unor șobolani – grupuri de studiu 
compuse din animale care sufereau de tensiune arterială crescută și alt grup perfect sănătos. 
Aceasta a condus la identificarea faptului că receptorul sensibil la GLP-1 este localizat în corpul 
carotidian, mai puțin la șobolanii „hipertensivi.” Persoanele cu hipertensiune și/sau diabet sunt 
într-un mai mare pericolul de afecțiuni cardiovasculare. Chiar și sub medicație, un număr mare 
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de pacienți vor fi în continuare supuși riscului. Acest lucru se datorează faptului că majoritatea 
medicamentelor tratează exclusiv simptomele, dar nu și cauzele tensiunii arteriale crescute și a 
nivelului ridicat de zahăr din sânge.Aceste descoperiri sunt cu adevărat importante dat fiind 
faptul că purtându-ne adresa GLP-1, avem posibilitatea de a reduce atât nivelul de zahăr, cat și 
tensiunea arterială, aceste două elemente fiind contributorii principali pentru afecțiunile 
cardiovasculare. Medicamentele specifice sunt deja aprobate pentru a fi folosite pe oameni și 
sunt răspândite în tratarea diabetului. Dincolo de reglarea nivelului scăzut de zahăr din sânge 
aceste medicamente pot să reducă și tensiunea arterială; cu toate acestea, mecanismul în sine 
nu a fost înțeles pe deplin.Cercetările au mai arătat faptul că aceste medicamente pot să 
funcționeze asupra corpurilor carotidiene, prin proprietățile lor anti-hipertensive. Pornind de la 
aceste studii, se pregătesc măsuri pentru noi cercetări privind aplicabilitatea pe pacienții supuși 
riscului și crearea unui tratament mai bun ; 
- O echipă de cercetători care lucrează la Universitatea de Știință și Tehnologie Electronică din 
China a dezvoltat plasturele cu încărcătură electrică ce va permite o vindecare mai rapidă a 
rănilor. Plasturele cu încărcătură electrică are patru straturi: straturile de sus și de jos sunt 
realizate dintr-un tip de plastic încărcat electric ce își obține încărcarea prin contactul cu pielea. 
Unul dintre straturile din mijloc este realizat dintr-un gel de cauciuc siliconic care ajută 
plasturele să ia forma pielii. Celălalt strat mijlociu este realizat dintr-un material din aliaj cu 
memorie a formei; scopul său este de a apropia părțile laterale ale rănii.Plasturele rezultat are o 
grosime de doar 0,2 milimetri. Cercetătorii au aplicat plasturele pe două tipuri de răni la 
șobolanii de laborator: drepte și circulare. Oamenii de știință au comparat apoi ratele de 
vindecare cu alte tipuri de pansamente și cu rănile neacoperite.Aceștia au descoperit că rănile 
circulare tratate cu acest plasture s-au vindecat în proporție de 96,8% după opt zile, comparativ 
cu o vindecare de 76,4-79,9% realizată cu alte pansamente. Cei care nu au fost tratați s-au 
vindecat doar în proporție de 45,9%.Cercetătorii au avut rezultate similare în vindecarea rănilor 
în linie dreaptă, deși toate s-au vindecat mai repede decât rănile circulare; astfel de răni 
necesită mult mai puțină dezvoltare de piele nouă pentru a se vindeca.Cercetătorii sugerează că 
plasturele cu încărcătură electrică este o opțiune viabilă de tratare a rănilor și intenționează să 
continue să-i îmbunătățească caracteristicile ; 
- Cercetătorii de la Universitatea din Bristol au dezvoltat un sistem nou de aripi pentru roboții 
care zboară precum insectele. Folosind această tehnică nouă, fără motoare sau angrenaje 
convenționale, acești roboți pot da din aripi.Acest nou progres, publicat în revista Science 
Robotics, ar putea deschide calea către microroboți zburători mai mici, mai ușori și mai eficienți 
pentru monitorizarea mediului, pentru căutare și salvare, dar și pentru utilizarea în medii 
periculoase. Până acum, roboții care zboară precum insectele au folosit motoare, angrenaje și 
alte sisteme complexe de transmisie pentru a realiza mișcarea în sus și în jos a aripilor. Acest 
lucru a adăugat complexitate, greutate și efecte dinamice nedorite.Inspirându-se de la albine și 
alte insecte zburătoare, cercetătorii de la Facultatea de Inginerie din Bristol, conduși de 
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profesorul de robotică Jonathan Rossiter, au demonstrat cu succes un sistem de mușchi 
artificiali cu antrenare directă, numit Liquid-amplified Zipping Actuator (LAZA), care realizează  
mișcarea aripilor fără piese rotative sau roți dințate. Sistemul LAZA simplifică foarte mult 
mecanismul aripilor, permițând miniaturizarea viitoare a roboților care dau din aripi până la 
dimensiunea insectelor. În lucrare, echipa arată cum o pereche de aripi care folosesc LAZA 
poate oferi mai multă putere în comparație cu mușchii insectelor de aceeași greutate, ceea ce 
înseamnă suficientă putere pentru a face un robot să zboare printr-o cameră la o viteză de 18 
lungimi de corp pe secundă.Ei au demonstrat, de asemenea, modul în care LAZA poate oferi o 
fluturare constantă a aripilor de-a lungul a mai mult de un milion de cicluri, un lucru important 
pentru realizarea de roboți care pot efectua zboruri pe distanțe lungi.Echipa se așteaptă ca 
LAZA să fie adoptat ca element fundamental pentru o serie de roboții care zboară precum 
insectele. „Cu LAZA, aplicăm forțe electrostatice direct pe aripă, mai degrabă decât printr-un 
sistem de transmisie complex și ineficient. Acest lucru duce la o performanță mai bună, un 
design mai simplu și va duce la apariția unei noi clase de mini-vehicule aeriene, ușoare, cu 
costuri reduse, pentru aplicații viitoare, cum ar fi inspecția autonomă a turbinelor eoliene care 
nu se află pe uscat”, a spus dr. Tim Helps, autorul principal și dezvoltatorul sistemului LAZA ; 
-  Cercetătorii au descoperit două tratamente care reduc alergia la arahide a copiilor, ambele 
fiind extrem de eficiente în inducerea remisiunii. Cercetarea, condusă de Institutul de 
Cercetare pentru Copii Murdoch (MCRI), a constatat că tratamentele, o combinație de 
probiotice și imunoterapie orală (introducerea treptată a alimentelor alergene), dar și doar 
imunoterapia orală, au indus semnificativ remisiunea și desensibilizarea. La aproximativ 
jumătate dintre copii a fost redusă alergia la arahide, permițându-le să oprească tratamentul și 
să mănânce alune în siguranță. Ambele tratamente au oferit, de asemenea, o îmbunătățire 
substanțială a calității vieții în comparație cu tratamentul standard actual. Studiul controlat 
randomizat desfășurat la Spitalul Regal de Copii din Melbourne, Spitalul de Copii Perth și 
Spitalul pentru Femei și Copii din Adelaide a implicat 201 copii cu vârsta cuprinsă între 1 și 10 
ani. Studiul a fost desfășurat pe parcursul a patru ani, participanții fiind urmăriți până la 12 luni 
după tratament.Echipa condusă de profesorul Mimi Tang a arătat anterior că tratamentul 
combinat a dus la obținerea remisiunii în proporție de 74% după 18 luni de tratament, iar 70% 
dintre acei respondenți inițiali au rămas în remisiune și puteau mânca alune în siguranță patru 
ani mai târziu.Următorul pas a fost să testeze dacă adăugarea unui probiotic a oferit un 
beneficiu în plus față de imunoterapia orală în sine și să compare rezultatele pe termen lung 
după tratament. Noua cercetare, a constatat că, după 18 luni de tratament, 46% și, respectiv, 
51% dintre copiii care au primit tratamentul combinat sau imunoterapie orală în monoterapie, 
erau în remisiune clinică, comparativ cu 5%ă în grupul placebo.Copiii care au ajuns în remisiune 
clinică au putut să oprească tratamentul și să mănânce aproximativ o porție standard de 
arahide. Ambele tratamente au condus, de asemenea, la o îmbunătățire semnificativă a calității 
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vieții, acei copii care au obținut remisiune clinică experimentând cea mai mare îmbunătățire, 
mai mare decât cei care au avut doar o desensibilizare. 
„Rezultatele arată că imunoterapia orală cu doze mari de arahide oferă beneficii semnificative 
copiilor tratați”, a spus profesorul Tang. 
„După 18 luni de tratament, 74% dintre copiii care au primit imunoterapia orală au tolerat 
aproximativ o porție standard de arahide, egală cu un pachet de bomboane M&M cu arahide; 
51% au obținut remisiune clinică și au putut opri complet tratamentul, în timp ce restul de 24% 
au fost desensibilizați la această cantitate de arahide”, a continuat ea.  Rezultatele au arătat că 
tratamentul cu imunoterapie orală, cu sau fără probiotic, pentru alergia la arahide în copilărie 
oferă o îmbunătățire semnificativă și substanțială a calității vieții în comparație cu tratamentul 
standard actual, care constă în evitarea arahidelor.  
„Adăugarea unui probiotic nu a îmbunătățit semnificativ eficacitatea în comparație cu 
imunoterapia orală, totuși a părut să sporească tolerabilitatea tratamentului, cu mai puține 
simptome gastrointestinale, în special la copiii cu vârsta cuprinsă între 1 și 5 ani”, spune Tang ;  
Dr. Paxton Loke a spus că 99% dintre copiii care au obținut remisiune și au încetat tratamentul 
au mâncat alune cât de des și-au dorit în cele 12 luni de la întreruperea tratamentului. Alergiile 
la arahide sunt cea mai frecventă cauză a reacțiilor alergice severe, numite anafilaxie, și una 
dintre cele mai frecvente cauze de deces cauzat de alergia alimentară. Aproximativ 3% dintre 
bebeluși au alergie la arahide 
„Începerea timpurie a tratamentului pare să crească șansele de a obține remisiunea, iar 
preșcolarii sunt deosebit de vulnerabili, așa că un tratament care provoacă mai puține efecte 
secundare aduce un avantaj important”, a spus Tang. 
- O echipă internațională de cercetători a dezvoltat smalțul dentar sintetic cu intenția de a-l 
depăși pe cel real. Pentru a dezvolta smalțul dentar sintetic, echipa a trebuit să reproducă 
nanofirele de calciu interconectate din dinții naturali. Ei au reușit să creeze un sistem 
nanocompozit care a imitat în mod eficient duritatea smalțului real, menținând în același timp 
vâscoelasticitatea acestuia.Apoi au testat materialul acoperind cu acesta obiecte de diferite 
forme, inclusiv dinți umani. Echipa a descoperit că „a prezentat rigiditate, duritate, rezistență și 
vâscoelasticitate ridicate, depășind proprietățile smalțului și ale materialelor inspirate de smalț 
fabricate anterior”. Descoperirea încă este departe de a deveni viabilă din punct de vedere 
comercial, dar echipa intenționează să testeze smalțul sintetic pentru a se asigura că poate 
supraviețui în gura umană pentru o perioadă mai lungă de timp. Dacă totul merge bine, 
materialul ar putea fi folosit chiar și pe alte lucruri în afară de dinți, cum ar fi stimulatoarele 
cardiace sau oasele deteriorate.Este, fără îndoială, o descoperire interesantă și incitantă, având 
în vedere că copierea smalțului a fost un obiectiv de lungă durată al cercetătorilor stomatologi. 
Cu puțin noroc, noul smalț va fi disponibil suficient de repede astfel încât și cei cu sensibilitate 
dentară să se poată bucura de înghețată ;                            
                                                   (Sursa : Descopera.ro, yoda.ro,Ziare.ro)                                                                                                                                  
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                                      STIATI CA :              

                                      Curiozitati si lucruri uimitoare despre  Nigeria      
- Nigeria este o țară africană în Golful Guineei. Are numeroase repere naturale și rezervații 
sălbatice. Are diverse arii protejate, cum ar fi Parcul Național Cross River și Parcul Național 
Yankari, ambele având cascade, păduri tropicale dens, savană și habitate rare de primate ; 
- Canionul Fish River Canyon cu un nume atât de neobișnuit se află în Namibia, printre 
trăsăturile sale distinctive se numără un aspect incredibil de spectaculos și armonios. Canionul 
are 161 de kilometri lungime și doar 550 de metri adâncime, ceea ce este foarte modest în 
comparație cu „giganții mondiali”. În același timp, din punct de vedere al frumuseții, se poate 
pretinde cu adevărat că este unul dintre primele locuri din lume. Numele canionului a fost dat 
de cel mai lung râu din Namibia - râul Fish. Formarea canionului are loc continuu, în timpul 
sezonului ploios râul este un pârâu rapid și fierbător. Pe de altă parte, în timpul perioadei de 
secetă, râul se usucă foarte mult, astfel încât lacurile mici se formează în partea de jos a 
canionului.Fanii unei vacanțe relaxante preferă să viziteze canionul în timpul sezonului uscat, în 
timp ce iubitorii extremi sunt atrași de el în timpul sezonului ploios. Mersul de-a lungul 
versanților nisipoși ai canionului în acest moment este incredibil de periculos, iar apropierea de 
fundul defileului este complet interzisă - poate fi inundată în orice moment. Canionul a devenit 
recent un site permanent pentru maraton. Secțiunea drumului care trebuie depășită de 
alergători, nu fără motiv, este considerată una dintre cele mai dificile din lume, trece printr-un 
teren dificil. Turiștilor li se recomandă să viziteze aceste locuri pitorești în perioada mai - 
octombrie - în timpul secetei. Ei vor avea o ocazie unică de a merge de-a lungul fundului 
defileului, liberi de cursurile fierbinți ale râului Rybnaya ; 
- Limba oficială a Nigeriei este limba engleză, care a fost aleasă pentru a facilita unitatea 
culturală și lingvistică a țării, datorită influenței imperiului britanic care s-a încheiat în anul 
1960. Mulți vorbitori de limba franceză din țările vecine au influențat engleza vorbită în 
regiunile de frontieră din Nigeria, iar unii cetățeni nigerieni au devenit suficient de fluenți în 
limba franceză pentru a lucra în țările din jur.Cele mai importante limbi vorbite în Nigeria provin 
din trei familii majore de limbi din Africa: majoritatea fac parte din familia de limbi nigero-
congoleze, cum ar fi limbile igbo, yoruba și fulfulde; limba kanuri, vorbită în nord-est, în special 
în statele Borno și Yobe, face parte din familia nilo-sahariană; iar limba hausa face parte din 
familia de limbi afro-asiatice ; 
-  Cel mai înalt punct este Chappal Waddi care se află la o înălțime de 2419 m. Râurile 
principale sunt Niger și Benue, care se converg revărsându-se în Delta Niger. Aceasta este una 
dintre cele mai mari delte fluviale din lume și locul unde se află o mangrovă de dimensiuni 
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impunătoare ; 
- Unul dintre puținele enclave ale pădurii tropicale virgine care a dominat teritoriile întregii 
regiuni din sudul Nigeriei, Parcul Național Okomu poate fi găsit în mijlocul mangrovei nesfârșite 
care se prăbușește în Oceanul Atlantic și pe străzile orașului Benin.Neatins și nedezvoltat, 
distanța de la fața locului ia permis să devină un refugiu pentru unele dintre creaturile mai rare 
ale țării, cum ar fi pangolinii, cimpanzeii, leoparzii și chiar elefanții pădurilor.Există, de 
asemenea, aici o mulțime de sate rustice tribale, unde vizitatorii se pot confrunta cu vechiul 
mod de viață al țării Nigerian ; 
- Numele Nigeria vine  de la raul Niger, care este o importanta magistrala de transport, dar 
si o sursa de hrana pentru localnici. Raul traversează o regiune de podișuri, până când, în final, 
formează o deltă uriașă (30.000 km²) și se varsă în Golful Guineei din Oceanul Atlantic.De 
asemenea, sustine agricultura din zona. Tocmai de aceea si clima acestei tari tropicale este 
destul de variata, cea mai buna perioada pentru a vizita Nigeria fiind cea cuprinsa intre 
decembrie si martie ; 
- Capitala Nigeria este Abuja și reflectă cantitatea mare de diversitate pe care o putem găsi 
în țară. Capitala capitalei Nigeria găzduiește aproximativ un milion de oameni. Abuja a devenit 
capitala Nigeria în 1991 și se află în mijlocul țării. A fost aleasă datorită faptului că este 
localizată în partea centrală a țării care a fost subdezvoltată înainte ; 
-  Cele mai importante resurse ale ţării sunt petrolul şi gazele naturale. Alte produse sunt 
uleiul de palmier (folosit la fabricarea săpunului), cositorul, cacao, arahidele, cauciucul, 
bumbacul şi cheresteaua. În regiunile uscate din nord se cresc animale şi se cultivă cereale, ca 
mei şi sorg. În zonele umede din sud, principala hrană o constituie peştele, orezul, ignamii şi 
tapioca ; 
- Orașul Igbo-Ora din Nigeria a devenit renumit pentru faptul că aici s-au născut foarte mulți 
gemeni. În acest oraș se nasc în medie 45-50 de gemeni la 1000 de copii.Localnicii susțin că 
acest fapt se datorează unei diete special; 
- Cinematografia nigeriană este una dintre cele mai prolifice din întreaga lume, surclasând-o 
de mult pe cea americană. Nollywood este a doua industrie de film din lume, reuşind 
performanţa să facă nu mai puţin de 15 pelicule pe zi ; 
- Fotbalul este unul dintre cele mai populare locuri din țară. Echipa națională a câștigat Cupa 
Africii a Națiunilor de 3 ori ; 
-  Cel mai vechi barca din Africa, și a treia barcă cea mai veche din lume, a fost descoperită în 
Yobe. Canonul Dufuna are peste 6500 de ani; 
- Populația Nigeriei a fost de numai 16 milioane în 1911. Se estimează că va ajunge la 444 
milioane până în 2050, depășind Statele Unite și devenind a 4-a cea mai mare din lume ; 
- Nigeria are mai mult de 250 de grupuri etnice, însă există 3 triburi dominante: Ibo, Hausa-
Fulani și Yoruba, care reprezintă 18%, respectiv 29%, respectiv 21% ; 
                                                               (Articol primit pe e-mail )         
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Xxx  -  Actorul american Moses J. Moseley, care interpreta rolul lui Mike în serialul „The 
Walking Dead”, a murit la vârsta de 31 de ani. Trupul său a fost găsit la Stockbridge, în 
suburbiile oraşului Atlanta, cauzele morţii nu au fost comunicate. Moses J. Moseley a fost dat 
dispărut de familia sa acum câteva zile. O anchetă este în desfăşurare. Postul de televiziune 
AMC, care difuzează serialul în America, i-a adus un omagiu pe Twitter: „Gândurile şi 
rugăciunile noastre merg către Moses J. Moseley, membru al familiei The Walking Dead”.  
Xxx  -  Rapperul Nick Cannon (41 de ani), fostul soț al cantareței Mariah Carey, va deveni tatic 
a 8-a oara. Anunțul vine la nici două luni după ce omul de televiziune și-a pierdut fiul de doar 
cinci luni din cauza unor probleme de sănătate grave. Nick și fotomodelul Bre Tiesi (30 de ani) 
sunt în culmea fericirii după ce au aflat că vor avea un băiețel. Cannon mai are o pereche de 
gemeni, Maroccan și Monroe, de 10 ani din căsnicia cu Mariah Carey. După divorțul de Mariah 
Carey, Nick Cannon a mai avut o pereche de gemeni, numiți Powerful Queen și Golden, astăzi 
de un an, născuți din relația cu fotomodelul Brittany Bell (34 de ani). Apoi a mai avut o altă 
pereche de gemeni, Zion și Zillion, care au acum 7 luni, născuți de Abby De La Rosa, și pe Zen, 
născut de Alyssa Scott în iunie 2021 și decedat în decembrie 2021 ; 
Xxx –   Quentin Tarantino (58 de ani) și soția lui, Daniella Pick (38 de ani), vor deveni părinți 
pentru a doua oară în 2022. Cuplul mai are un fiu, Leo, care va împlini 2 ani pe 22 februarie. 
Regizorul, producătorul și scenaristul a cunoscut-o pe Daniella, fiica solistei și compozitoarei de 
origini israeliene Tzvika Pick, în anul 2009, în timp ce-și promova filmul „Inglorious Basterds”. S-
au logodit în anul 2017 și s-au căsătorit în noiembrie 2018 ; 
Xxx –  Cunoscuta actriță, Monica Villasenor,originară din Mexic, a încetat din viață la numai 
55 de ani. Cauzele decesului sunt încă necunoscute, însă, conform primelor informații  Monica 
Villasenor ar fi fost bolnavă și nu se simțea prea bine în ultimul timp. Ea a fost căsătorită cu 
colegul său, Hector Miranda. Actorul s-a stins din viață în iunie, 2018, la vârsta de 57 de ani, din 
cauza unui atac de cord. Monica Villasenor a adus un aport considerabil în lumea desenelor 
animate. Aceasta a lucrat ca director de dublare în mai multe serii animate. Este celebră pentru 
rolurile sale, precum Hao Asakura, în Regele Șaman, Sailor Star Fighter, în Sailor Moon și 
Android 18, în Dragon Ball.De-a lungul carierei sale, a dublat zeci de filme, seriale TV, animații 
occidentale, telenovele braziliene și jocuri video. Pe lângă actorie, Monica a fost și profesoară 
de teatru și regizor de voce ; 
Xxx –  Starul din X-Men, actorul James McAvoy( 42 de ani ) s-a căsătorit cu asistenta de 
producție Lisa Liberati. Actorul a cunoscut-o pe Liberati pe platorile de filmare ale peliculei din 
2016 ”Split”, unde ea era asistenta directorului M. Night Shyamalan. Anterior, actorul scoțian a 
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fost căsătorit cu actrița din ”Sex Education” Anne-Marie Duff, alături de care are un fiu în vârstă 
de 11 ani pe nume Brendan. Cei doi s-au despărțit în 2016, după nouă ani de căsnicie. De când a 
cunoscut-o pe Liberati, actorul a apărut în producții precum ”His Dark Materials”, ”Watership 
Down and The Bridge”, dar și în filmele X-Men: Dark Phoenix, My Son, Together, It Chapter Two  
și Deadpool 2 ; 
Xxx –   Snoop Dogg a fost dat în judecată pentru viol. O femeie care susține că a lucrat ca 
dansatoare pe scenă pentru Snoop Dogg și asociatului, pe nume, Don „Magic” Juan, îi dă acum 
în judecată pe aceștia, motivând că ar fi agresat-o sexual. Presupusele agresiuni la adresa 
rapperului și a preietenului său s-ar fi întâmplat la puțin timp după ce a participat la un concert 
susținut de artist la Club Heat Ultra Lounge din Anaheim, California, pe 29 mai 2013. Ea a spune 
că a lucrat vreme de câțiva ani pentru diverse companii deținute de ori asociate cu Snoop Dogg;  
Xxx - După succesul copleșitor al filmului „Omul-Păianjen: Niciun drum spre casă” / „Spider-
Man: No Way Home” (2021), studiourile Sony încearcă să creeze noi personaje în asociere cu 
Marvel Entertainment. Se pare că Dakota Johnson (32 de ani) a fost selectată pentru a juca rolul 
unei noi super-eroine, în viitorul film „Madame Web”. Filmul urmează să fie regizat de cineasta 
britanică S.J. Clarkson („The Defenders”, „Collateral”, „Succesiunea”), iar scenariul va fi scris de 
Matt Sazama și Burk Sharpless ; 
Xxx –   Celebra actriță Angelina Jolie este dată în judecată de fostul soț, Brad Pitt,pentru ca ar 
fi vândut partea ei din domeniul Miraval unui oligarh rus, fără să-l întrebe. Proprietatea din sud-
estul Franței a fost achiziționată de cei doi soți în anul 2008, unde au sărbătorit și nunta lor. Cei 
doi ar fi stabilit încă de la început să nu vândă nimic fără acordul celuilalt. De asemenea, Brad 
Pitt ar fi cerut anularea vânzării, mai ales pentru că ar fi investit mulți bani în producția de vin. 
Angelina Jolie a plătit 40% din prețul proprietății pe care cei doi foști soți au cumpărat-o în anul 
2008. Brad Pitt susține că frumoasa actriță nu i-a cerut acordul pentru a finaliza vânzarea, iar pe 
lângă faptul că vrea să anuleze achiziția, acesta își dorește și daune ; 
Xxx – Actorul Frank Pesce, cunoscut pentru apariţii în filme precum „Beverly Hills Cop” și „Top 
Gun” a murit la vârsta de 75 de ani, la Providence Saint Joseph Medical Center din Burbank, din 
cauza unor complicații. Și-a făcut debutul pe ecran într-un episod din „Police Story”, în 1976, și 
a apărut în rol de portar în „Creed” (2015). A mai apărut în producții precum „29th Street”, 
„Donny Brasco”, „Uncle Sam”, „Maniac Cop 3”, „ Jake and the Fatman”, „Karen Sisco”, „Who’s 
the Boss?” sau „Trapped in Paradise”. A avut roluri și în filmele lui Sylvester Stallone, „Rocky” şi 
„Paradise Alley”, precum şi în „Flashdance” ; 
Xxx –  Fiul Priscillei Presley, Navarone Garcia, s-a căsătorit cu Elisa Achilli (22 de ani) . Cei doi și-
au unit destinele la hotelul Schloss Hünigen, iar celebra soție a lui Elvis le-a fost alături pe tot 
parcursul evenimentului. Garcia este fiul actriței Priscilla Presley cu fostul ei soț, Marco 
Garibaldi, de care a divorțat în 2006 ;       
                                                                       (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 Februarie                               
     POVESTI DE FAMILIE  / S-a continuat activitatea realizata de Membrii Comunitatii–  
                Februarie    2022  ( Vizite la domiciliu asistatilor din Adjud, Buzau, Focsani) ;  
   REMEMBER -  Planeta Poetilor  / Srul Bronshtein, Dumitru Iacobescu (nascut : Armand 
Iacobsohn)  /  Expozitie foto  la Centrul Cultural al Comunitatii Evreilor Focsani ;  
     Membrii Comunitatii  Evreilor din Focșani  au participat la evenimentul :  
Spectacolul : STEAUA FARA NUME       - PREMIERĂ pe 2 Februarie 2022 in regia lui Sorin Francu ; 
      Membrii Comunitatii Evreilor din Focșani  au participat la evenimentul :  
 REMEMBER  : Felicia Antip (Solomon) (1927 - 2013)  Ziarista internationala, scriitoare, eseista 
din 1960 pana in 2010.  /  Expozitie foto  la Centrul Cultural al Comunitatii Evreilor Focsani ;           
      Comunitatea  Evreilor din Focsani a marcat evenimentul  :   
Plaiuri musicale - 12 ani de la moartea marelui pianist, compozitor și profesor Dan Mizrahi, cel 
mai apreciat interpret al muzicii lui George Gershwin în România ( d. 25 februarie 2010, 
București)     Album Cantece si romante de Dan Mizrahy & Liana Podlovsky , Expozitie foto  la 
Centrul Cultural al Comunitatii Evreilor Focsani;  
     REMEMBER: Itzik Mange- Expozitie foto  la Centrul Cultural al Comunitatii Evreilor 
Focsani   - Evreii din spatiul bucovinean / Itzik Manger  ( 30 mai 1901, Cernăuți, Austro-Ungaria 
– d. 21 februarie 1969, Ghedera, Israel) ; 
   REMEMBER: “STRUMA 80 de ani “ de când adâncurile Mării Negre au înghiţit, în doar 
câteva clipe, trupurile a 800 de copii, femei şi bărbaţi, majoritatea evrei. Astăzi, „Struma” 
servește drept nume de stradă în anumite orașe israeliene. Există, de asemenea, monumente 
create în amintirea tragediei, precum și o sinagogă din Beersheba care poartă numele navei.   
        Marturii,imagini si scurt-metraje realizate de elevi si profesori la Centrul Cultural ,,Cilibi 
Moise “al Comunitatii Evreilor Focsani ; 
   Revista MENORA- a Comunitatii Evreilor din Focsani,a aparut in luna Februarie 2022 cu un 
nou numar ;  
- Expozitie la Centrul Cultural ,,Cilibi Moise “ al Comunitatii Evreilor Focsani   - 
Vine,  vine primăvara ! , a elevilor Școlii Populare de Artă,îndrumați   de   expert,  Liviu   Nedelcu 
;  
  

                  Parte din informatii  sunt preluate din diverse surse  :   

                             reviste,website-uri sau mijloace media   !!!!   
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                                Sub Steaua lui David,cu Dumnezeu  ( 65 )     Boris Druţă      
                                                 File din istoria Telenesteana    
                                                           Şoma Şerman ( Partea a II-a)      
Precum am aflat, acei arestaţi din căruţe erau aşa numiţii chiaburi, supuşi deportărilor în 
Siberia. Printre arestaţi au fost mulţi evrei înstăriţi din Teleneşti. Realitatea crudă adusă de 
sovietici aveam s-o aflăm foarte curînd. Întîi de toate la Teleneşti, în primele luni de instaurare a 
puterii sovietelor, au fost expropriaţi evreii bogaţi, prăvăliile le-au fost închise, iar ei duşi în 
Siberia. S-a interzis să se vîndă pine în prăvăliile particulare şi pentru prima oară populaţia 
evreiască din tîrg a văzut ce înseamnă să stai la coadă. Noua putere i-a convins pe evreii care 
aveau magazinele pline cu bunătăţi că o rublă rusească este echivalentă cu 40 de lei româneşti. 
Au cumpărat pe nimic marfa cea mai bună şi ne-au sărăcit în cîteva zile... Cu toate acestea noi, 
tinerii, printre care cel mai activ era Beniamin Kogan, am putut obţine de la noile autorităţi 
permisiunea să deschidem la Teleneşti o şcoală naţională a evreilor. A fost o bucurie de 
nedescris în cercul nostru de intelectuali. Cadre pentru predarea în idiş erau. Beniamin Kogan a 
devenit director, iar pe mine, Şaia Oihman şi încă mulţi alţi tineri cu studii obţinute în şcoala 
românească ne-au angajat ca profesori. Izbînda era mare,dar realitatea ne dădea de sminteală. 
Elevii deseori ne puneau întrebări: de ce se spune că puterea sovietică e mai bună decît 
autorităţile române, dacă evreii au început să trăiască mai greu? Noi, entuziasmaţi încă, le 
spuneam să nu-şi facă griji, pentru că viitorul luminos e pe aproape... La începutul lunii iulie a 
anului 1940 peste Teleneşti a mai coborît încă un val de represalii din partea sovieticilor, ca 
mulţi evrei, proprietari de dughene, să fie arestaţi şi deportaţi. Iar pe 22 iunie 1941 s-a început 
marea tragedie – războiul. Vestea cutremurătoare am aflat-o prin radioul public, unica sursă de 
informaţie la Teleneşti. Populaţia evreiască a înţeles că trebuie să se evacueze. Însă printre 
autorităţile locale se vede că erau provocatori care ne convingeau că nu trebuie să plecăm, 
fiindcă nemţii curînd vor fi zdrobiţi şi întorşi din drumul lor păgîn. Am mai zăbovit 2 săptămîni în 
orăşelul învăluit de mister. Comandamentul militar aproape tot s-a evacuat. Eram 5 copii la 
părinţi: două fete şi trei băieţi. La 6 iulie 1941 din surse oficiale am aflat că la Prut s-a rupt 
rezistenţa sovietică şi duşmanul iată-iată va năvăli în oraş. Am încărcat în mare grabă ce am 
apucat şi am luat calea evacuării. Tot în acele ore ale zilei, autorităţile sovietice au incendiat 
tîrgul, mai ales casele compacte ale evreilor, ca să nu-i rămînă nimic duşmanului invadator. 
Familia noastră şi încă mulţi evrei am pornit spre răsărit, spre Nistru.Stăruia   o totală 
dezorientare, provocatorii ne ieşeau în cale, căutînd să ne convingă să nu ne retragem. În drum 
spre Nistru se formase un torent de populaţie cu preponderenţă evreiască. Mulţi au dat crezare 
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dezinformaţiilor şi au rămas în Teleneşti, fiind masacraţi de către noile autorităţi româno-
germane. Acest lucru s-a petrecut la numai doar o săptămînă de la plecarea noastră din orăşel... 
Ochii bătrînului Şoma s-au învăluit de lăcruimi şi vocea i-a fost sugrumată de emoţii, ca şi cum 
ar fi căzut într-o adîncă tăcere de reculegere. Şi mi-am amintit atunci de spusele părinţilor mei, 
care nu mai sunt în viaţă, cum ziua în amiaza mare sute de evrei au fost masacraţi în preajma 
satului nostru, care e la o azvîrlitură de băţ de Teleneşti. În această privinţă m-am documentat, 
cînd am citit acte de arhivă publicate în cartea publicistului Mihail Bekker, editată în limba rusă 
la Chişinău în 2002 «Зажги свечу в день Победы» („Aprindeţi lumînările în ziua Victoriei”) În 
aceste zguduitoare pagini ce publică documente istorice despre nimicirea populaţiei evreieşti 
din Basarabia, la paginile 435-436 citim despre nimicirea evreilor din raionul Teleneşti ( 
fondul1026, registrul nr.2, Dosarul 25 al Arhivei R.Moldova). 
Extras din acest Act tradus în română: 
„... În perioada 14-15 iulie 1941 din spusele trăitorilor acestor locuri, ale martorilor oculari, 
cercetaţi în dosarul participanţilor la masacrarea evreilor, care au fost înmormîntaţi la 
marginea localităţii Teleneşti în partea stăngă a drumului ce duce spre satul Ineşti, în 
rezultatul exhumării a fost stabilit: Femei şi copii împuşcaţi sunt îngropaţi în două morminte 
de 6 metri lungime şi 4 metri lăţime fiecare. La numărarea cadavrelor s-a stabilit: în două 
morminte zac 250 de femei şi copii împuşcaţi. Cercetînd cadavrele s-a constatat că 
împuşcăturile s-au produs din arme de foc, în majoritate în regiunea capului. În unul din 
morminte a fost descoperit un scelet stînd în picioare, cu gura căscată, după toate 
probabilităţile împuşcatul a fost îngropat de viu. Dat fiind faptul că trupurile s-au descompus, 
este imposibil cu desăvîrşire a stabili persoanele concrete. Măcelul s-a efectuat la ordinul 
şefului de secţie plutonierul Mincu Filip şi al şefului de post plutonierul Neagu Alexandru, pe 
care comisia îi consideră responsabili de săvîrşirea acestei crime 
 
Preşedintele Comisiei: Bahtozan 
Membrii comisiei: Semionova, Vasilev Voneştok” 
 
La pagina următoare găsim următorul documet incontestabil care demonstrează că în raionul 
Teleneşti la acea perioadă au fost nimiciţi 584 de cetăţeni nevinovaţi. După o pauză bătrînul 
Şoma a continuat: „ Pomenindu-ne în cealaltă parte de Nistru, am mers zile întregi prin stepele 
Transnistriei şi ale Ucrainei. Familia noastră s-a reîntregit în oraşul Sumî. Acolo ne-am îmbarcat 
pe o platformă a căii fierate şi mii de evrei au continuat exodul lor spre răsărit. La începutul lunii 
octombrie am ajuns în oraşul Stalingrad, iar de-acolo mai departe tocmai la Astrahan, ca mai 
apoi să fim îmbarcaţi în vapoare şi duşi peste Marea Caspică, în Turkmenia, în oraşul Fort- 
Şevcenko. Peste tot foame, mizerie, ne mîncau păduchii. Mîncam ce se nimerea, mai mult 
bostan. Ajungînd în localitatea turcmenă, am găsit o sărăcie lucie. Fraţii şi surorile, precum şi 
ceilalţi membri ai familiei mîncau doar zeamă din cap de peşte. Sora s-a îmbolnăvit de tifos, iar 
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tata la numai două luni de la sosire la această depărtare a decedat. L-am înmormîăntat unde s-a 
nimerit încît nu mai ştiu locul înhumării lui. Această tragedie umană, căzută pe capul evreilor, 
a durat toţi anii de război. Deaorece eram apt de muncă, am fost mobilizat de către autorităţile 
sovietice şi trimis mai întîi în Alma-Ata (Kazahstan), apoi la începutul anului 1942, adus în oraşul 
Rjev, unde ca dulgher reconstruiam poduri distruse. Lîngă Moscova, de unde nemţii fuseseră 
izgoniţi, am lucrat mai mult timp la întărirea fortificaţiilor de apărare. Linia frontului se afla la 30 
kilometri de trupele germane. Trăiam în barăci, şi deseori nimeream sub bombardamentele  
aviaţiei fasciste care făcea navete frecvente. Dar, slavă Dumnului, am supravieţiuit. Apoi 
guvernul sovietic a emis o directivă prin care s-a declarat că basarabenii sunt elemente de 
neîncredere şi am fost transferat în adîncul Siberiei, în localităţi cu deportaţi care nu aveau 
dreptul nici să trimită scrisori, nici să plece de acolo. Toţi anii războiului am dus-o în munci 
grele, istovitoare la construirea podurilor. Am fost ajutat într-o oarecare măsură, de către 
pămînteanul meu, Beniamin Kogan, care era deja şef de studii la şcoala din Teleneşti. El a făcut 
o interpelare, solicitîndu-mă ca profesor al cadrelor naţionale. Astfel am obţinut dreptul să mă 
demobilizez şi să revin în Moldova. La început am locuit o vreme la Bălţi, apoi am trecut cu 
familia la Cernăuţi.Cînd veneam la Chişinău, aveam ocazia să mă întîlnesc cu Vsevolod 
Anghel,activist pe tărîm cultural, libretist, traducător şi pedagog sovietic moldovan. Vreau să 
spun că Seva ( aşa îi spuneam noi) a studiat în tinereţe la Universitatea  din Iaşi. În 1944, îndată 
după eliberarea Moldovei, a devenit actor şi secretarcv literar la teatrul „A.S.Puşkin”. După 
absolvirea cursurilor de regie de pe lîngă Institutul de Stat de artă teatrală „A.V. Lunacearski” 
din Moscova (1949) a ocupat postul de redactor-şef, apoi de şef al Direcţiei artelor a 
Ministerului Culturii. A predat istoria teatrului universal şi a fost şef de catedră la Institutul 
„Gavriil Muzicescu”, iar mai apoi, concomitent director al teatrului moldove nesc „A.S.Puşkin”. 
Este unul din autorii piesei „Feciorii codrilor”.Era un bărbat înalt, ingenios şi foarte deştept, plin 
de viaţă, cu o inimă mare, care avea o deosebită simpatie faţă de evrei.Era originar din Ineşti, 
dar i-a fost dat să trăiască puţin, fiindcăa decedat în 1963. Pe Beniamin Kogan, bunul meu 
prieten de copilărie şi adolescenţă, l-am întîlnit o singură dată. Poate mă simt oarecum vinovat 
că nu am îmbrăţişat profesia de profesor de matematică şi viaţa mi-a dictat alte legi. Am fost 
nevoit să fac cursuri de contabil şi de atunci toată viaţa, pînă în anul 1976, am muncit în calitate 
de contabil la felurite întreprinderi mari. Mama mea a emigrat în Israel, surorile şi fraţii , la fel. 
Unde s-au şi stins din viaţă. Eu din anul 1956 locuiesc în Chişinău. Sunt singuratic, dar mă ajută 
Asociaţia evreiască. Am un nepot Anatol Marcovici Vainştein, care s-a stabilit cu traiul în 
Ungaria, la Budapesta, se ocupă cu businessul şi prosperă. În 2009 m-am întîlnit cu el la 
Chişinău de Paştele evreilor. Atunci ne-am fotografiat împreună. Mă mîndresc cu el... Bătrînul 
este ingenios şi ager la această vîrstă respectavilă. În ciuda tuturor suferinţelor învinge tot mai 
mult performanţele timpului şi a ajuns să devină o legendă vie, cu multe evenimente, martorul 
ocular al căror a fost. 
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                                                                           Personalitati din Romania     

 
Dimitrie Călugăreanu  
A fost un medic, fiziolog și naturalist român, membru corespondent al Academiei Române.A 
făcut studii de fiziologie a sistemului nervos (regenerarea nervului, suturi încrucișate ale 
nervilor) și de hematologie. A fost un inițiator al învățămantului de biochimie în România prin 
cursul de chimie fiziologică (1908).      
S-a născut la 6 octombrie 1868 în comuna Pomârla, jud. Dorohoi. Studiile elementare și liceale 
le-a făcut la Liceul „Anastasie Bașotă” din Pomârla, ca bursier al statului. Studiile universitare le-
a făcut la Universitatea din Iași, ca bursier al Școlii Normale Superioare. În anul 1894 a obținut 
diploma de licență în Științe Naturale. În anul școlar următor (1894/1895) s-a înscris la 
Facultatea de Medicină, în anul II, la care a continuat studiile până în anul 1897, când a absolvit-
o. În aceeași perioada, D. Călugăreanu a fost subdirector al Școlii Normale Superioare din Iași. A 
fost numit în această funcție la data de 9 iulie 1894, adică îndată după obținerea diplomei de 
licență în Științe Naturale. În același an, în luna noiembrie, a fost numit și asistent la Laboratorul 
de Morfologie al Universității din Iași, sub conducerea profesorului Ion Cantacuzino, funcție în 
care a rămas până la 1 noiembrie 1897, când a demisionat spre a putea continua studiile în 
străinătate. Între timp (1896) a funcționat și ca profesor de științe naturale la Liceul Internat din 
Iași.În octombrie 1897, Academia Română i-a acordat, după un concurs, o bursă „pentru studiul 
fiziologiei la o universitate străină”. A plecat la Berlin, unde a studiat timp de un an la Institutul 
de Fiziologie, audiind cursurile profesorilor Engelman, Munk și König și efectuând un program 
de lucrări practice de laborator, în privința cărora el considera că nu avea „o educație suficientă  
la plecarea din țară”. În anul 1898, Academia Română l-a trimis pentru continuarea studiilor la 
Paris. În anii 1899 și 1900, a obținut cele trei certificate de: Botanică, Fiziologie generală și 
Geologie, necesare pentru obținerea diplomei de „licențiat în științe” la Facultatea de Științe 
din Paris. În 1900, D. Călugăreanu și-a luat licența în Știinte Naturale la Sorbona, iar în anul 
1902, Doctoratul în Științe al Universității din Paris, susținând teza: Cercetări de fiziologie 
experimentală și chimie fizică asupra hematolizei, în care studiază locul și mecanismul 
distrugerii globulelor roșii în organism și comportarea globulelor roșii în diferite medii în afara 
organismului. În 1902, este numit profesor suplinitor la Școala Superioară de Medicină 
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Veterinară din București, Catedra de Fiziologie și Histologie, în locul titularului catedrei, prof. I. 
Athanasiu, care era la Paris, în postul de subdirector al Institutului Internațional de Fiziologie „E. 
J. Marey”, de la Boulogne sur Seine. În această funcție a rămas până în ianuarie 1905, când a 
fost numit șef de lucrări și apoi conferentiar (1908) la Institutul de Fiziologie al Facultății de 
Științe al Universității din București. În 1908 a inițiat prima formă organizată de învățamânt 
biochimic din România. În urma Unirii Transilvaniei cu România, la 1 decembrie 1918, se pune 
problema organizării învățământului superior din Transilvania în limba română. În iulie 1919 se 
constituie o comisie universitară (prezidată de prof. Sextil Pușcariu), cu scopul de a organiza 
Universitatea din Cluj. Din această comisie mai făceau parte: N. Iorga, Victor Babeș, Vasile 
Pârvan, Dimitrie Gusti, Gheorghe Țițeica, Gheorghe Marinescu, Petru Poni. Universitatea avea 
să funcționeze la început cu patru facultăți: Litere și Filozofie, Științe, Drept, Medicină. 
Facultatea de Științe urma să fie împărțită în patru secții: Matematica, Științe Fizico-Chimice, 
Științe Naturale, Geografie. La 1 octombrie 1919, printr-un Ordin al Ministerului Instrucțiunii 
Publice din Bucuresti, se înființează Universitatea Daciei Superioare „Regele Ferdinand I” din 
Cluj − cea de-a treia universitate din România cu învățământ în limba română, după cele de la 
Iași și București. Dimitrie Călugăreanu este numit în 1919 profesor de Fiziologie Animală la 
Facultatea de Științe din Cluj, cu sarcina de a organiza învățământul fiziologic la Cluj. A devenit 
acolo profesor titular în ianuarie 1920.   Profesorul Sextil Pușcariu devine primul rector al 
universității clujene, iar la Facultatea de Științe sunt aleși decan Dimitrie Călugăreanu și 
prodecan Alexandru Borza, profesori la secția de Științe Naturale. Alături de Sextil Pușcariu, se 
stabilesc la Cluj Victor Babeș și Emil Racoviță, în vreme ce alții fac naveta: N. Iorga, D. Pompeiu, 
Vasile Pârvan, Constantin Levaditi.În 1920, D. Călugăreanu îi succede lui S. Pușcariu în poziția de 
rector al universitatii clujene. În luna iunie a aceluiași an, Călugăreanu este ales Membru 
corespondent al Academiei Române. A rămas la Cluj până în anul 1926, când – ca urmare a 
demisiei din învățământ și apoi a morții profesorului Ioan Athanasiu – a fost invitat să preia 
conducerea Institutului de Fiziologie al Universității din București. La Ministerul Educației 
Publice se considera că prezența sa la București este necesară pentru conducerea și 
supravegherea lucrărilor de construcție și amenajare a acestui institut inițiat de Ioan Athanasiu. 
În acelasi timp, la solicitarea Universității din București, D. Călugăreanu a ocupat Catedra de 
Fiziologie Animală de la Facultatea de Științe și Catedra de Fiziologie de la Facultatea de 
Medicină Veterinară. A format o serie de elevi dintre care cei mai distinși, Nicolae Gavrilescu și 
Marin Popescu, au ocupat catedre de fiziologie în universități romanești.Pe 16 decembrie 1937, 
Dimitrie Călugăreanu s-a stins din viață în urma unei pneumonii. Suprasolicitarea ca urmare a 
muncii la trei catedre universitare i-a grăbit, probabil, sfârșitul . Pe lângă cercetările efectuate 
de Călugăreanu în domeniile neurologie, hematologie, respirație, el s-a mai ocupat ocazional și 
de alte câteva probleme. Acțiunea cloroformului asupra suspensiilor lipoidice (Biochemische 
Zeitschrift, vol. 29, 1910) este o lucrare de chimie fizică. Experiențe ingenioase făcute cu 
cloroform și soluții apoase de lecitină, de săpun sau de mastic, l-au dus pe autor la observația că 
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la zona de contact cu cloroformul se formează sferule microscopice cu atât mai mari, cu cât 
sunt mai apropiate de cloroform. D. Călugăreanu a întreprins și un foarte interesant studiu 
asupra unei particularități funcționale a glandei sericigene a viermelui de mătase. Lucrarea a 
fost publicată în revista de mare prestigiu Zeitschrift fur vergleichende Physiologie (1930). 
Ultima lucrare științifică a profesorului D. Călugăreanu a avut ca obiect studiul acțiunii luminii 
asupra planariei. A experimentat la Statiunea Zoologica Sinaia, pe exemplare de Planaria 
gonocephala, capturate în izvoarele din regiunea Sinaia. Aceste animale sunt foarte sensibile la 
lumină (chiar și la 0,01 lux). În condiții de iluminare continuă timp de mai multe luni, el a 
observat că excitabilitatea, metabolismul și viteza de regenerare cresc. Lucrarea a apărut în 
volumul omagial dedicat memoriei Prof. Ion Cantacuzino, în anul 1934. 
Dimitrie Călugăreanu a fost atras de activitatea de popularizare a științei, pentru care avea 
aptitudini deosebite, reușind să facă înțelese publicului larg cele mai complicate probleme 
științifice. A ținut o serie de conferințe la radio, între anii 1934-1937. Conferințele ținute la 
radio au fost publicate apoi în revista Natura. Enumerăm câteva din lucrările de popularizare: 
„Rezistența globulară”, la un congres al medicilor veterinari (1933); 
„Rolul microbilor în digestiunea intestinală”, în Convorbiri literare (1904);  
„Criza în fiziologie”, în Revista științifică „V. Adamachi” (1932); 
„Roșeața sângelui”, la radio și în Natura (1934); 
„Foamea și urmările ei”, la radio și în Natura (1935); 
„Un motor ideal – inima”, la radio și în Natura (1935); 
„Oboseala mușchiulară”, la radio și în Natura (1935); 
„Oboseala nervoasă”, la radio și în Natura (1935); 
„Ce este durerea?”, la radio și în Natura (1936). 
O acțiune mai importantă de popularizare a științei a constat în publicarea unei reviste 
săptamânale pentru popularizarea științelor. Revista, intitulată Știința tuturor, a fost fondată și 
condusă de Dimitrie Călugăreanu, iar „redacția și administrația” se aflau în modesta sa locuință 
din București (str. Roșca). Primul număr a apărut în 20 octombrie 1918; apariția a continuat cu 
regularitate până când prof. Călugăreanu s-a transferat și stabilit la Cluj (sept. 1919). Scopul 
revistei era, pe de o parte, de a populariza progresele științifice moderne, iar pe de altă parte, 
de a completa cunoștințele „forțat restrânse, pe care tineretul le capătă în școală”.  Odată ce 
Călugăreanu a plecat la Cluj, revista a rămas în grija Societății Studenților în Științe, care i-a mai 
asigurat apariția câteva luni, până în ianuarie 1920. Parcurgând această revistă, rămâi plăcut 
impresionat de varietatea articolelor și notelor publicate. În general, revista se caracterizează 
printr-un nivel științific ridicat, adecvat pentru întreținerea și dezvoltarea culturii generale a 
intelectualilor. Întregul cuprins este consacrat problemelor științifice; nu s-au publicat niciodată 
altfel de articole (literare, politice, sociale, economice, etc.). Călugăreanu publica în aproape 
fiecare număr al revistei câte un articol, dintre care multe de fiziologie       

                                            (Surse : Internet, ascchemis.ro)                                                                                
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          Parcul National Buila Vanturarita     
      Parcul National Buila-Vanturarita este cel mai mic parc national din Romania, cu o suprafata 
de 4186 ha, si se afla in sudul Muntilor Capatanii, intre Varful Buila si Varful Vanturarita Mare.  
Localizat in partea central-nordica a Judetului Valcea (vezi aici Pensiuni Valcea, Masivul Buila-
Vanturarita face parte din grupa Muntilor Capatanii. Masivul se evidentiaza fata de lantul 
principal al acestora, atat prin constituatie cat si prin dispunere si relief. Creasta principala a 
Muntilor Capatanii, formata preponderent din sisturi cristaline are o desfasurare est-vest, cu 
creste secundare catre nord si sud. Doar doua masive calcaroase face exceptie, Masivul 
Tarnovu in nord-vest si Masivul Buila-Vanturarita in sud-est ce au dispuse principalele creste 
principale pe directia SV-NE .Masivul Buila-Vanturarita se intinde de la vest de Cheile Bistritei si 
pana la est de Cheile Olanestilor (Folea).Legatura cu Muntii Capatanii este facuta prin Plaiul 
Netedu (interfluviul dintre raurile Bistrita si Costesti), Plaiul Lespezi (interfluviul dintre raurile 
Costesti si Cheia) si Plaiul Hadarau (interfluviul dintre raurile Cheia si Olanesti). Principalele 
varfuri ale masivului sunt, de la sud-vest spre nord-est, urmatoarele: Arnota (1183,7 m), 
Muntele Cacova (1525,1 m), Muntele Piatra (1643 m), Muntele Albu (1658,9 m), Buila (1848,6 
m), Stevioara (1847 m), Vanturarita Mare (1885,2 m), Vioreanu (1866 m), Vanturarita Mica 
(1655 m), Stogu (981 m). Diversitatea floristică si faunistică a ecosistemelor din cadrul Parcului 
Naţional Buila-Vânturariţa este foarte mare, cu numeroase specii endemice. 
-specii periclitate = specii în pericol de stingere a căror supravieţuire este improbabilă dacă 
factorii cauzali continuă să acţioneze sau ale căror populaţii au fost sărăcite până la nivelul critic 
(ex. Leontopodium alpinum - floarea de colţ);  
-specii vulnerabile: Trollius europaeus - Bulbuc de munte, Dianthus spiculifolius, Daphne 
mezereum - tulichina pitică, Daphne blagayana - iedera albă);  
-specii rare : Viola alpina -toporaş de stâncă, Taxus baccata - tisă, Lilium jankae - crin de 
munte,Lilium martagon - crin de pădure, Centaurea atropurpurea - pesmă, Pinus mugo - 
jneapăn;  
-specii endemice: Centaurea pinnafida, Dianthus spiculifolius, Juniperus sabina.  
 În Parcul National Buila-Vânturariţa există 28 de specii de orhidee (după Gh. Popescu, 1974): 
Epipactis helleborine, E. atrorubens, Gymnadenia conopsea,Orchis mascula, Platanthera bifolia, 
etc. Dintre plantele menţionate în "Lista Roşie a Plantelor Superioare din România" (M. Oltean 
şi colab.), în Buila-Vânturariţa întâlnim Taxus baccata, Pinus sylvestris, Trollius europaeus, 
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Junipeus sabina,Dianthus spiculifolius, Daphne blagayana, Gentiana lutea.Ca şi în cazul florei, 
fauna se bucură de o mare diversitate. Multe dintre speciile întâlnite aici sunt protejate prin 
convenţii internaţionale ratificate şi de România. Dintre nevertebrate, în Masivul Buila-
Vânturariţa se întâlnesc insecte (efemeroptere - Bactis sp., Rhithrogena sp., plecoptere - C. 
intricatus, C. monilis, C. coriaceus, Abax parallelepipedus, Rosalia alpina, Lucanus cervus, 
lepidoptere - Vanessa io, V. atalanta, Lycaena dispar, moluşte (Helix pomatia, Cepaea sp.). In 
zona sunt peste 100 de pesteri din care 10 sunt declarate arii protejate: Pestera Liliecilor 
(Sfantul Grigore Decapolitul), Pestera Arnautilor, Pestera Lacul Verde, Pestera Pagodelor, 
Pestera din Cheile Comarnicelor (Munteanu Murgoci), Pestera Caprelor, Pestera Rac, Pestera 
Valea Bistrita, Pestera cu Perle, Pestera Clopot. 
În vecinătatea parcului se află numeroase obiective de interes istoric, cultural și turistic; 
astfel: 
Biserica de lemn „Sf. Pantelimon” din Băile Olănești, construcție 1746, monument istoric. 
Ansamblul bisericii „Intrarea în Biserică” din Bărbătești (biserica de zid, turn-clopotniță și zid de 
incintă), construcție 1776, monument istoric. 
Biserica de lemn „Sf. Nicolae” din Bărbătești, construcție 1790, monument istoric. 
Biserica „Sf. Nicolae” din Bărbătești, construcție 1774, monument istoric. 
Biserica „Cuvioasa Paraschiva” a fostului schit Pătrunsa din Bărbătești, construcție 1740, 
monument istoric. 
Mănăstirea Arnota aflată în arealul parcului Ansamblul Mănăstirii Bistrița (Biserica „Adormirea 
Maicii Domnului”, Biserica-bolniță „Schimbarea la Față”, turn-clopotniță, foișor, chilii) din satul 
omonim, construcție 1494, ref.1519,1683- 1688, 1847-1856, monument istoric. 
Mănăstirea Arnota (Biserica „Sf. Arhangheli”, chilii, incintă) din Bistrița, construcție 1634, 
monument istoric. 
Biserica „Sf. Grigore Decapolitul - Eleonul” a fostului schit Păpușa din satul Bistrița, construcție 
sec. XV - XVI,1712, monument istoric. 
Biserica „Intrarea în Biserică” din Bistrița, construcție sf. sec. XV, înc. sec. XVI, monument istoric. 
Biserica „Sf. Îngeri” din Bistrița, construcție 1635, ref. 1737, 1781- 1782,1848, monument 
istoric. 
Biserica „Nașterea Maicii Domnului” a fostului schit Țigănia (Schitul Păr)din Bistrița, construcție 
1689-1693, monument istoric. 
Biserica „Intrarea în Biserică” din Bodești, construcție 1749, monument istoric.  
Biserica „Sf. Ilie” a fostului schit Pahomie din Cheia, construcție 1694, monument istoric. 
Biserica „Sf. Voievozi” din Cheia, construcție 1770-1778, monument istoric. 
Biserica „Intrarea în Biserică”, construcție 1719-1720, monument istoric. 
Casa de lemn a preotului Gheorghe Pietraru din satul Bărbătești, construcție 1850-1860, 
monument istoric. 

                                                      ( Sursa :  lapensiuni.ro )        
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    ARTICOL PRIMIT LA REDACTIE DIN ORASUL BLAJ, DE LA AVRAM FAIBIS  
                                                                                                       

                                MOTTO:"EXISTENTA UNUI POPOR NU SE DISCUTA, SE AFIRMA"    
                                                           DR.. IOAN RATIU  23 MAI 1894 
                                                             IN AMINTIREA MAMEI MELE 
 
                 FIECARE COPIL , ISI ARE MARCATA COPILARIA IN STILUL LUI PROPRIU. LA  MINE – 
MAMA A FOST BAZA EDUCATIEI . EA AR FI DORIT SA AIBA IN CASA UN INGINER SI UN DOCTOR. 
FRATELE MEU A DEVENIT INGINER,E DREPT EU AR FI URMAT SA AJUNG MEDIC. MAMA A 
SESIZAT CA PRINDEAM MATERIILE DIN ZBOR SI CA CITEAM CU SETE TOATE CARTILE SI 
MATERIALELE PE CARE EA LE PARCURGEA, CACI  ERA  MEMBRA LA CRUCEA ROSIE.  MIE MI-A 
RAMAS IMPRIMATA IN MEMORIE,SCENA CIND MAMA MEA -BINECUVINTATA SA-I FIE 
AMINTIREA - A SALVAT O BIATA FEMEIE,CARE I S-A FACUT RAU SI A SALVAT-O.  MAI BINE DE UN 
DECENIU, IN ACEA ZI A FIECARUI AN ,FEMEIA VENEA LA MAMA, CU UN BUCHET DE FLORI.  
ATITA DOAR, CA SEMN DE RECUNOSTIINTA..    INSA LA TRECEREA DIN CLASA 11-A IN A 12-
A,VIATA M-A PUS LA INCERCARE,SI NU AM MAI PUTUT URMA FACULTATEA DE MEDICINA. 
DOAR STIAM BINE CE CONCURENTA ACERBA ERA IN ANII 1970-1975. SUNT ABSOLVENT AL 
A.S.E. IASI.   INSA AM RAMAS CU PASIUNEA DE A AJUTA OAMENII SUFERINZI. METODE DE 
VINDECARE  ALTERNATIVE (PRESOPUNCTURA, AROMOTERAPIA, AYURVEDA, CRENOTERAPIE,  
CROMOTERAPIE, ETC ).  DACA ESTI SUFICIENT MOTIVAT SI BINE INFORMAT,POTI AJUTA CHIAR 
IN CAZURI GRELE DE SUFERINTA IN SANATATE. ALATURAT ESTE O MARTURIE CA AM AJUTAT-
GRATIS SI BENEVOLV - UN OM SA SCAPE DE LEUCEMIE. MEDICII ALOPATI L-AU TRIMIS ACASA 
,SA MOARA (ATIT STIAU EI LA VREMEA ACEIA DESPRE LEUCEMIE…) DAR LA DOI ANI , ACEST OM 
INCA TRAIA SI ERA ACTIV. 

                          RETETA ESTE DESTUL DE SIMPLA:  
NU MAI MANCA CARNE SI PRODUSE DIN CARNE, BEA UN CEAI DEPURATIV,SI SE ROAGA 
MULT,FACE MILOSTENIE CIT POATE SI EL SI APOI BEA SUC DE SFECLA ROSIE,CATE 250 ML PE 
ZI,INGHITITURA CU INGHITITURA,VREME DE 49 DE ZILE. 
ACUM TRAIM VREMURI FOARTE TULBURI,CU MULTE SEMNE DE INTREBARE. MAI ALES 
VIROZELE PRODUC MARI INGRIJORARI. SA INCERCAM SA AJUTAM PE TOTI CEI INGRIJORATI DE 
SANATATEA LOR,PREZENTA SI MAI ALES CEA VIITOARE. EXISTA SUFICIENTE METODE 
NATURISTE, PE CARE NI LE PUNE DUMNEZEU LA INDEMANA,TOTUL ESTE SA STIM MODUL DE 
UTILIZARE. IN MOD REPETAT,LE-AM SPUS CLAR ASCULTATORILOR  MEI,  PE  : www.radioblaj.ro , 
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LA EMISIUNEA “MAMA NATURA”, CA BUNUL DUMNEZEU A CREAT LUMEA CU PREVEDERE, 
PRICEPERE SI INTELEPCIUNE. SA VEDEM CITEVA ALTERNATIVE LA ANTIBIOTICE. 
DRACILA(BERBERIS VULGARIS) BERBERINA CE SE AFLA IN PLANTA ACTIONEZA CU ADEVARAT 
EFICIENT ASUPRA BACTERIILOR,VIRUSURILOR,FUNGILOR SI PARAZITILOR . ESTE UN ANTIBIOTIC 
CU SPRECTRU LARG,CHIAR STIMULEAZA PRODUCEREA SI ACTIVITATEA MACROFAGELOR.ESTE 
FOARTE UTILA IN COMBATEREA CANDIDEI ALBICANS,MAI MAI ALES PE TUBUL DIGESTIV. 
MALADII FOARTE SUPARATOARE  PRECUM SALMONELOZA, AMOEBIOZA,HOLERA, ENTERITELE 
SI DIAREILE INFECTIOASE SUNT APANAJUL EI. 
ECHINACEA ROSIE(ECHINACEA PURPUREA) EFICIENTA EI SE DATOREAZA COMBINATIEI 
FERICITE INTRE PROPRIETATILE SALE ANTIBIOTICE SI CELE IMUNOSTIMULATOARE. ECHINACEA 
ARE UN SPECTRU FOARTE LARG DE ACTIUNE(BACTERII,VIRUSURI,CIUPERCI SI PARAZITI), 
INDIFERENT DE LOCALIZAREA LOR. POATE FI FOLOSITA FOARTE BINE, NEAVIND EFECTE 
ADVERSE ,SI PENTRU TRATAREA COPIILOR,SI A VIRSTNICILOR. 
                                                        Din categoria uleiurilor esentiale. 
Arborele de camphor (Ravensara aromatica) 
Este sigur un remediu de care va amintiti.In copilarie,bunicii nostrii,cind era vreme de 
epidemie,ne puneau cite o bucatica de camfor,intr-o mica punguta de pinza,pe un snur,la 
git.Este un puternic antiviral,cu sfera larga de actiune,recomandat  pentru toate afectiunile 
virale:herpes.hepatita,enterita virala,varicela.Deosebit de eficace impotriva virusului gripal,fie 
profilactic,fie curativ,impotriva zonei zoster si a momonucleozei infectioase.Uleiul esential de 
camfor este un antibacterian eficient,si are si efect antifungic si antiparazitar.Se utilizeaza in 
special pentru tratarea cailor respiratorii,digestive si cutanate. 
Arborele de ceai ((Malaleuca alternifolia). 
Acest ulei ajuta,fie ca este vorba de partea superioara a corpului(afte,gingivita,abcese 
dentare)aale partii de mijloc(paraziti intestinali),sau ale partii inferioare(enterocolite 
bacteriene,candidozice sau parazitare).Stimuleaza sistemul imunitar,prin producerea de 
anticorpi IGA (care impiedica microbii sa patrunda profund in organism).Actioneaza si asupra 
sistemului respirator si in sfera genitala.Am vindecat multe cazuri de infectii fungice(ciuperci la 
nivelul unghiilor),cu mare eficienta. 
Revenind la virozele ce ne inspira multe griji.In urma absolvirii unui curs de Ayurveda,chiar 
aici,in municipiul Blaj,am aflat doua leacuri naturiste,si foarte eficiente,pe care o sa vi le 
destainuiesc si dumeavoastra.Omul de rind nu are metode sa faca analiza,sa fle tipul si numele 
agentului patogen,asa ca dupa simptomele clasice,vrea sa scape de boala.Asadar,avem in 
bucatarie o metoda foarte eficienta,care in 48 de ore va scapa de viroza(indiferent ce nume are 
!!). 
Se amesteca intr-un borcan mic,cu capac cu filet,patru condimente: 
scortisoara,cuisoare,nucsoara,si ghimbir,toate macinate.Se pun in cantitati egale.La o cana cu 
apa fierbinte,se pune un virf de cutit,maximum o jumatate de lingurita din acest  amestec,si se 
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poate indulci cu miere de albine.Se beau doua,maxim trei cani/zi.Aceste amestec aprind Agni 
(focul vietii)care distruge eficient virusii,si va vindecati. 
O a doua reteta. Simtiti ca v-a prins o viroza (febra,moleseala,zgireturi in git,etc). 
Se curata 5-6 catei de usturoi,se trec prin presa de mujdei,si apoi se imparte cantitatea 
rezultata,in doua parti.Fiecare se pune intr-o mica bucatica de tifon curat,si se plaseaza seara,la 
culcare,sub buza superioara,si sub buza inferioara,intre buza si gingie.Si se rezista 20 de 
minute.Apoi se scuipa la gunoi,si se merge la culcare. A doua zi viroza a trecut.Rareaori trebuie 
repetata si a doua oara procedura. 
Va supara o viroza. 
Se alege o ceapa mai mare,se taie in doua,si se plaseaza fiecare bucata pe talpa unui picior,(in 
zona unde este mai lat)si se trage o soseta peste fiecare . Suplimentar,se mai poate pune o alta 
ceapa,doar despicata in patru pe o farfurie,linga capul pacientului.Pina dimineata,va atrage 
germenii patogeni,de obicei dimineata ceapa este neagra.Se arunca la gunoi,iar suferindul 
simte o mare usurare. Eu personal am un obicei foarte eficient,in vremea virozelor:intr-o mica 
punguta de pinza,pun un catel curatat du usturoi,in fiecare dimineata,la git.Va recomand cu 
caldura sa procedati la fel si Dvs. ,si mai ales  copiilor din familiile dumneavoastra 
 
Tara ar avea infinit mai multe beneficii daca,prin autoritatea lor, poliiticienii din Parlamentul de 
la Bucuresti ar cere tinerilor din scolile Romaniei,sa invete,inca din scoala primara,terapiile 
naturiste,incepind cu  uriasul tezaur al plantelor de leac al tarii noastre. In foarte scurt timp,ar 
simti toti cetatenii ca avind asemenea sustinatori ai medicinei naturiste,ar scadea  drastic cei cu 
hipertensiune arteriala,cei cu diabet,cei cu reumatism ,ori cei ingroziti de asa numita pandemie. 
Iata ce cred eu ca ar fi un puternic argument,in studiul aprofundat al naturii,creatia lui 
DUMNEZEU,sa fie o continuare de la daci : 
 
Platon (427 – 347 î.H.), elev a lui Socrate şi profesor al lui Aristotel, surprinde în dialogul 
„CARMIDES” o discuţie între Socrate şi Carmides, în care profesorul îi spune lui Carmides ce l-a 
învăţat un medic trac când a fost la oaste: „Zamolxe, regele nostru, care este un zeu, ne spune 
că după cum nu trebuie a încerca să îngrijim ochii fără să ţinem seama de cap, nici capul nu 
poate fi îngrijit, neţinându-se seama de corp. Tot astfel trebuie să-i dăm îngrijire trupului 
dimpreună cu sufletul, şi iată pentru ce medicii greci nu se pricep la cele mai multe boli. Pentru 
că ei nu cunosc întregul pe care îl au de îngrijit. Dacă acest întreg este bolnav, partea nu poate fi 
sănătoasă căci, toate lucrurile bune şi rele pentru corp şi pentru om în întregul său, vin de la 
suflet şi de acolo curg ca dintr-un izvor, ca de la cap la ochi. Trebuie deci, mai ales şi în primul 
rând, să tămăduim izvorul răului pentru ca să se poată bucura de sănătate capul şi tot restul 
trupului. Prietene, sufletul se vindecă prin descântece. Aceste descântece sunt vorbele 
frumoase care fac să se nască în suflete ÎNŢELEPCIUNEA”. 
Uimitoare aceasta viziune asupra medicinei lui Zamolxe acum mai bine de 2400 de ani! 
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                                                                   INCURSIUNI CULTURALE                                                        

                                                            Pogromul de la Focșani (1925) 
În urma Primului Război Mondial, România își dublase teritoriul și populația, evreii devenind a 
treia minoritate, după maghiari și germani. Constituția din 1923, articolul 133, a ratificat 
decretele legi de încetățenire a evreilor, ei fiind ultimii din Europa cărora li se acordaseră 
drepturile cetățenești. Totuși antisemitismul nu a ocolit România nici în interbelic. Fapt reflectat 
atât în presă, cât și în discursurile parlamentare, regăsindu-se parțial și la nivelul mental al 
populației.Patriarhul antisemitismului românesc A.C. Cuza, profesor la Universitatea din Iași, va 
înființa în anul 1923 Liga Apărării Național-Creștine (L.A.N.C.), o organizație naționalistă și 
profund antisemită. Studentul și discipolul său, Corneliu Zelea Codreanu, a contribuit la 
punerea în practică a ideologiei naționaliste și antisemite a lui A.C. Cuza prin metoda 
asasinatului și a terorii.În 1924, el l-a ucis pe prefectul Poliției din Iași, G. Manciu, pentru 
măsurile luate împotriva manifestărilor antisemite, inclusiv contra lui.Peste trei ani, în 1927, 
Codreanu a înființat la Iași Legiunea Arhanghelului Mihail, devenită în 1930 Garda de Fier.La 
Focșani, în primăvara anului 1925 era o atmosferă încinsă prevestitoare a unor evenimente ce 
aveau să urmeze. Se desfășura o intensă propagandă antisemită, mai ales în școli. De exemplu, 
la școala de fete elevele erau învățate de către profesoara lor „Imnul studențesc”, care avea un 
virulent mesaj incitator la ură și antisemit. La 16 martie sosea la Focșani A. C. Cuza însoțit de un 
mare număr de studenți din Iași. A fost așteptat la gară de numeroși naționaliști. Toată această 
mobilizare studențească era desfășurată în vederea procesului pe care Corneliu Zelea Codreanu 
avea să-l aibă la Focșani, în urma crimei săvârșite împotriva lui Manciu. Au mai sosit și 
numeroase grupuri de studenți din Ardeal. Aceștia au distribuit în tren și în principalele stații 
manifeste care incitau la ură împotriva evreilor. Pe unul dintre ele se afla fotografia lui 
Codreanu, cu următoarea inscripție: „Frați Creștini, o luptă pe viață și pe moarte duce astăzi 
studențimea în contra jidanilor. Țara ne este încătușată și ne cere ajutor.”Curtea, din lipsa unor 
martori importanți, va amâna procesul. Armata și poliția, care se aflau acolo pentru a întreține 
și a asigura ordinea, erau cantonate în jurul Teatrului Pastia. Ca la un cuvânt de ordine, grupuri 
de studenți, în jur de 100, au început să spargă, să distrugă și să devasteze cu bâtele geamurile 
magazinelor și caselor evreiești. Acestei acțiuni huliganice și antisemite i s-au raliat și în jur de 
200 de derbedei ai orașului. În foarte scurt timp demonstrația s-a transformat într-o gigantică 
devastare a orașului. Au fost devastate și geamurile unei secții de poliție și ale unor case de 
magistrați. Distrugerile s-au produs în 3 episoade mari, la ora 6, ora 8 seara și 1 noaptea, dar au 
continuat până pe 18 martie seara.Au fost devastate și o serie de școli evreiești, case de 
rugăciuni și inclusiv Templul Coral, în incinta căruia au fost aduse si aruncate cadavre de 
animale. De asemenea, au fost terfelite și distruse și sulurile sfinte sau obiectele de cult. 
Aceeași soartă au avut-o și casele particulare, unde derbedeii au pătruns vandalizând și 
distrugând tot ce au găsit. De exemplu: casele familiilor Cohn, Beldner, Herș etc. Beldner, care 
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se afla în casă, a tras câteva focuri de armă pentru a intimida agresorii. Nu a fost rănit nimeni. 
Ulterior autoapărarea justificată a lui Beldner i-a fost reproșată de către prefectul Gavriliu.  
Prefectul Gavriliu a cerut populației evreiești să nu răspundă agresiunilor. Alte măsuri nu au fost 
luate. Armata nu a intervenit deloc, în ciuda faptului că era acolo tocmai pentru a preveni 
eventualele incidente. Abia odată cu venirea jandarmilor din București, sub comanda 
colonelului Călătoreanu, s-a restabilit ordinea. Întrebat de cele întâmplate și de lipsa de măsuri 
luate, prefectul Gavriliu a răspuns: „Nimeni nu se aștepta să se producă devastări. Am avut 
cuvântul studenților și al avocaților lui Corneliu Zelea Codreanu că nu se vor produce devastări. 
Imediat ce au început devastările, de acord cu comandamentul, am luat măsurile posibile. 
Dezlănțuirea nu a mai putut fi împiedicată.” 
Este greu de presupus că 100 de studenți recalcitranți și alte 100-200 de localnici au putut 
provoca atâtea pagube și atât haos, dacă nu ar fi fost lăsați și nu s-ar fi bucurat de complicitatea 
tacită a autorităților.În urma cercetărilor efectuate, se înregistraseră la Poliție și la Comunitate 
următoarele pagube:  
- F. I. Landau, Președintele Comunității, str. Perjoiu, casa devastată în față și vase de vin 
răsturnate. 
- Beldner, str. Mare, 3 camere complet devastate. 
- Cohn, str. Petre Carp, 2 camere devastate, mobilier distrus. 
- Orfanele minore Rosenblum, care aveau o prăvălie în str. Veche, au rămas efectiv pe drumuri. 
Grâul și orezul din prăvălie fiind vărsat în stradă, Comunitatea a hotărât ca marfa să fie 
cumpărată imediat, pentru ca orfanele să aibă din ce trăi. 
- Iancu. D. Leibu din Piața Moldova, prăvălia devastată și bătut grav. 
- Bergher, str. Mare, toată marfa din prăvălie răscolită și aruncată. 
- Moașa Toni, str. Nopței, casa complet devastată. 
- Văduva Eșanu, str. Sublocot. Magjaru, casă devastată. 
- I. B. Scharf, str. Mare, magazin de modă complet devastat. Marfa nu mai poate fi refolosită.  
Evaluarea aproximativă a pagubelor se ridică la suma de aproape 1 milion de lei.  
În afară de aceste devastări au mai fost depuse la Comunitate și alte în jur de 300 de reclamații 
pentru geamuri sparte. 
Trimisul ziarelor Dimineața și Adevărul, Dinu Dumbravă, sosind la Focșani după cinci zile de la 
evenimente, scria: „Călătorul care sosește noaptea cu trenurile are senzația clară că a intrat 
într-un oraș devastat de o armată dușmană sau că o revoluție nebunească s-a abătut asupra 
orașului Focșani, atât de liniștit și de prietenos.Pe dreapta și stânga străzilor, mai toate casele 
au geamurile sfărâmate. Din loc în loc, soldați cu arma la umăr păzesc să nu se mai spargă ceea 
ce din întâmplare a rămas nespart.” 
Ziarul Universul va relata cele întâmplate la Focșani într-un mod mincinos și total deformat,  
susținând că evreii ar fi provocat devastările. Tot ziarul Universul afirma că Comunitatea 
evreiască ar fi hotărât să se răzbune, devastând casele și îmbrăcând un număr de evrei în 
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costume naționale; că un grup de 25-30 de evrei l-au bătut pe studentul Crudu în str. Dogăriei; 
că ar fi încercat să arunce cu pietre într-un ofițer care însoțea doi studenți îmbrăcați în costume 
naționale. Autoritățile au dezmințit imediat afirmațiile ziarului Universul, spunând că evreii nu 
puteau lua parte la devastarea propriilor locuințe.Prefectul Gavriliu va declara:  
„Nu este absolut nimic adevărat, după cum nu este adevărat că populația rurală a fost oprită cu 
tunurile să năvălească în oraș. Populația satelor a fost și este perfect liniștită. Ceea ce s-a 
petrecut la Focșani s-a datorat la început studenților pentru a fi completat de pleava orașului.  
Nu este adevărat că evreii au luat parte la devastări și nici că au fost arestați. Cel puțin eu nu 
știu despre vreo arestare. Polițaiul orașului a și eliberat în acest sens un certificat domnului 
Landau, Președintele Comunității. De asemenea, în ce privește îmbrăcarea evreilor în costume 
naționale, nu am vreo cunoștință să se fi produs. 
Regret că Universul a putut face astfel de afirmațiuni absolut neverificate și neautorizate.” 
Întrebat fiind de cele întâmplate, și polițistul orașului, D. Guță Iacob, va dezminți implicarea 
evreilor în devastări și în actele de huliganism, declarând: „Am fost oarecum surprinși și n-am 
avut forțe polițienești pentru înfrânarea dezordinelor din moment ce ele s-au produs. Armata 
n-are educație  polițienească și nu poate da tot ce i se cere în materie de dezordini. Ceea ce 
este cert e că evreii n-au provocat, ci au rămas liniștiți, așa cum au fost rugați să rămână, iar 
afirmațiunile Universului asupra participării lor la tulburări sau asupra unor arestări făcute între 
ei, sunt fantezii. Întrucât privește poliția, am făcut tot ce omenește mi-a stat în putință ca să 
potolesc dezordinele pe care Focșanii niciodată nu le-au văzut și cred că nu le vor mai vedea. 
Dacă nu s-a vărsat sânge, aceasta se datorește cumințeniei populației evreiești.” 
În urma incidentelor au fost arestate câteva zeci de persoane, iar apoi eliberate, autoritățile 
competente nefăcând cercetări temeinice, din contră, ancheta fiind extrem de superficială, 
nefiind trimis nimeni spre pedepsire în justiție. Relevantă pentru valul antisemit ce caracteriza 
un anumit segment din populație este și relatarea unui domn Tomescu în discuția avută cu Dinu 
Dumbravă (trimisul ziarelor Dimineața și Adevărul): 
„Domnule! Ne omoară! Nici nu ai idee ce pregăteau ovreii. 
Asta nu-i nimic! Irod a tăiat mii de prunci ca să găsească pe Isus și tot n-au pierit toți jidanii. Ce 
s-a făcut (cu ocazia pregătirii ) procesului lui Codreanu, e numai așa, o demonstrație. O ținere 
de minte. A fost doar logodna, nunta va fi în mai. Toți ovreii trebuiesc spânzurați sau alungați cu 
pietre!” 
În perioada interbelică, România a cunoscut numeroase și sângeroase manifestări antievreiești, 
ai căror protagoniști au fost în special studenții, ademeniți de propaganda organizațiilor 
antisemite de extremă dreaptă.Evenimentele de la Focșani sunt doar un episod din multele 
dezlănțuiri antisemite care s-au produs în perioada dintre cele două războaie mondiale. Ura 
împotriva evreilor va culmina ulterior cu Holocaustul din perioada celui de-al Doilea Război  
Mondial. 
ANEXE – DOCUMENTE 
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POLIȚIA ORAȘULUI FOCȘANI  
Nr. 5304 LUNA MARTIE - ZIUA 20 
CERTIFICAT 
Motivat de cererea dată acestui oficiu, de către Comunitatea evreilor din acest oraș și 
înregistrată la nr. 5804 din 20 martie 1925. 
Având în vedere și referatul Serviciului de Siguranță de pe lângă această poliție. 
Noi, Guță Iacob, polițaiul orașului Focșani: 
Certificăm că în zilele de 17 și 18 Martie a. c. nu a fost arestat în această poliție, niciun evreu 
spre a fi cercetat ca turburători cu ocazia devastărilor din acele zile. 
Pentru care am eliberat prezentul certificat. 
Polițai, ( ss ) Guță Iacob 
APEL AL COMUNITĂȚII EVREEȘTI DIN FOCȘANI 
D-lui ministru Chirculescu, șeful partidului liberal din Putna 
București 
„Cu durere în suflet vă rugăm să binevoiți a veni personal la Focșani pentru a vedea starea 
deplorabilă în care au ajuns cetățenii evrei liniștiți și credincioși lăsați la voia întâmplării 
distrugându-li-se și profanându-li-se locașurile lor sfinte unde în fiece Sâmbătă și sărbătoare se 
ridică rugi pentru tron și țară precum și frumoasele lor școli unde sădesc copiilor noștri educația 
națională românească. Toate acestea sunt acum puse în imposibilitate de a fi frecventate. 
Comerțul e complectamente distrus iar casele particulare devastate.”  
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