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E-un virus şi-n caricatură E-un virus şi-n caricatură 
Ce se numeşte Pătrăşcan.Ce se numeşte Pătrăşcan.

În contextul pandemiei de 
coronavirus, cel mai sigur mod 
de a citi Gazeta Românească şi 
Revista Familiei este încheierea 

unui abonament pe o perioadă de 
minim 3 luni. Sunaţi la redacţie la 
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gkscaneascaAL 35-LEA GUVERN

Începe conducerea  
prin rotaţie

Liderul Likud Benjamin Netanyahu a fost investit 
premier și va conduce guvernul în cel de-al cincilea 
mandat al carierei sale politice.

Președintele Alb-Albaștrilor, Benny Gantz, a fost investit 
în funcția de „premier alternativ și viitor premier” dar și 
ministru al apărării. Netanyahu a promis de la tribună că-i 
va preda ștafeta de premier lui Gantz la 17 noiembrie, 2021.

Pe lângă Netanyahu și Gantz, au mai fost investiți în 
funcții 32 miniștri, inclusiv prima femeie ministru de la 
ultra-religioși, Omer Yankelevich (probleme din diaspora) 
și primul ministru din istoria Israelului născut în Etiopia, 
Pnina Tamano-Shata (imigrare și absorbție). Cea de-a 35-a 
poziție de ministru pentru problemele minorităților urmea-
ză să fie ocupată de Alb-Albaștri.

Numărând în total 73 legiuitori, coaliția va include 35 
parlamentari din partidul Likud, 16 din partidul Alb-Al-
baștrilor, nouă din partidul Șas, 7 din partidul Iudaismul 
Unit pentru Tora, 2 din partidul Muncii, 2 din partidul 
Derech Eretz, unul din partidul Căminul Evreiesc și unul 
din partidul Gesher.

Cel de-al 35-lea guvern israelian a fost învestit 
duminică în Knesset, punând capăt impasului 

politic de 508 zile în care legiuitorii nu au reușit să 
încropească o coaliție. Knessetul a votat cu 73 de 

voturi pentru și 46 împotrivă noul Guvern
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Liberman avertizează: «Netanyahu vă va „lucra”»

„D-le ministru nominalizat, Moshe 
Feiglin – îți sugerez să înrămezi numirea 
ministerială cu semnătura lui Netanyahu 
și să o scoți la vânzare pe eBay. E tot ce 
poți obține din ea,” a spus Liberman, re-
ferindu-se la promisiunea lui Netanyahu 
de a-l numi pe Feiglin ministru în schim-
bul retragerii sale, la alegerile din septem-
brie 2019.

Mai departe, Liberman a trecut la 
șeful Căminului Evreiesc, Rafi Peretz, 
căruia Netanyahu i-ar fi promis porto-
foliul Educației în schimbul despărțirii 
de Yamina: „Vreau să-l felicit pe preco-
nizatul Ministru al Educației – Rabinul 

Rafi Peretz – care a cedat sub presiunea 
uriașă exercitată de premier și a încălcat 
promisiunea față de Itamar Ben-Gvir și 
și-a luat adio de la Yamina,” a criticat el.

„Desigur felicitările mele membrilor 
formațiunii Yamina care au semnat de 
nenumărate ori o declarație de loialitate 
față de Netanyahu” a luat Liberman în 
derâdere partidul religios sionist.

Mai departe, Liberman l-a avertizat 
pe ministrul Gabi Ashkenazi, susținând 
că Netanyahu a început deja să-l 
saboteze ca să scape de concu-
rență. Ultimul dintre atacurile 
lui Liberman poate avea legătu-

ră cu relatările recente despre negocierile 
dintre actualul Procuror General, Avichai 
Mandelblit, și Ashkenazi pe vremea când 
Mandelblit a fost numit avocat general 
militar iar Ashkenazi - șef de stat major.

Parlamentarul Avigdor Liberman, președintele formațiunii Israel 
Beytenu, l-a atacat pe premier, descriind diversele moduri în care 

Netanyahu și-ar fi pedepsit adversarii politici

Mesaje de ameninţare

Potrivit mărturiei procuroru-
lui, el a primit zeci de me-
saje de la diverse numere în 

care era făcut „escroc” și „corupt.”
Alte mesaje au avut un ton și 

mai amenințător, unele dorin-
du-i moartea și amintindu-i că e 
„vulnerabil.” Mandelblit a spus că 
a primit și poze trucate cu el în 
haine de închisoare.

Într-un comunicat din partea 
Ministerului Justiției, s-a precizat 
că Mandelblit a primit amenințări 
în principal prin mesajele text. 
„Aceste hărțuiri și amenințări, 
aparent organizate, au continuat 
toată noaptea și dimineața. Hărțu-
irile au inclus amenințări și discurs 
plin de ură și incitări,” s-a scris în 
comunicat.

Înalții oficiali juridici au es-
timat weekendul trecut că sus-
ținătorii premierului Benjamin 
Netanyahu vor escalada atacurile 
asupra procurorului general odată 

cu apropierea datei procesului pre-
mierului, în principal pe rețelele 
de socializare.

„Obiectivul premierului e să 
apară la proces cu Mandelblit că-
zut în dizgrație ca și cum el ar fi 
infractorul... Potrivit acestei ver-
siuni, Mandelblit va fi prezentat 
ca cineva care nu e potrivit să co-
ordoneze urmărirea penală împo-
triva lui Netanyahu” a declarat un 
procuror principal.

Procurorul General, Avichai Mandelblit, a depus o plângere 
la poliție după ce a primit pe telefon amenințări  

și mesaje abuzive

Economia deficitară

„Va exista un plan și va fi însoțit de nume-
roase reforme. Acest minister este ministerul 
cheie. Publicul, fiecare sector, este responsa-

bilitatea noastră și vom face tot ce putem pentru 
a face lucrurile mai ușoare pentru public.”

Katz, care a fost anterior ministru de externe 
al țării, va avea nouăzeci de zile pentru a trece 
bugetul de stat al acestui an - cerință în baza Legii 
fundamentale a Israelului.

Deficitul Israelului - care a crescut chiar îna-
inte de pandemia coronavirusului - a scăpat de 
sub control, pe măsură ce veniturile fiscale scad 
și cererile de șomaj cresc. 

Ca urmare a restricțiilor impuse de guvern, 
șomajul a crescut de la 3,5% la 27,6%.

Israel Katz (Likud) care l-a înlocuit pe 
Moshe Kahlon (Kulanu), în calitate de 
ministru al Finanțelor, a promis luni că 
ministerul său va întocmi o strategie 
de ieșire din recesiunea care a lăsat 

economia israeliană cu cel mai ridicat 
nivel al șomajului, rezultat al crizei cu 

coronavirusul

Israel  Israel  
KatzKatz

Avigdor Avigdor 
LibermanLiberman

Avichai MandelblitAvichai Mandelblit
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Ne-am procopsit! 
AVEM GUVERN

După negocieri 
nesfârșite, amâ-
nări în ultimul 

moment și intervenția 
Tribunalului Suprem, 
guvernul de uniune na-
țională a depus jurămân-
tul. Noul cabinet este 
probabil departe de ceea 
ce și-au imaginat israeli-
enii când au mers la vot. 
Dar după aproape doi 
ani de provizorat și cu amenințarea celei 
de a patra runde de alegeri, suntem gata 
să-i dăm o șansă acestui nou Guvern care 
nici măcar nu are o ideologie clară sau o 
strategie puternică în ceea ce privește po-
litica țării.

Cum am putea să fim mulțumiți de in-
stalarea unui guvern care n-a făcut decât 
să alerge după funcții, să caute puterea și 
încărcarea aparatului de stat cu zeci și sute 
de funcționari care vor primi salarii grase 
și vor avea dreptul la tot felul de cheltuieli 
pe spinarea noastră? Nu mai puțin de 36 
de miniștri și 16 secretari de stat de rang 
înalt împreună cu o liotă de consilieri, se-
cretare, șoferi și cine știe ce funcționari cu 
rangul de „plimbători de hârtii” vor mânca 
o pâine bună de la bugetul de stat.

Toate problemele naționale au fost date 
deoparte, fără a se purta nici măcar un mi-
nut discuții despre nevoile țării; nici măcar 
planul de pace american nu a primit o dez-
batere adecvată asupra conținutului său. 
Singurele puncte asupra cărora s-a discu-
tat zile și nopți, au fost despre „împărțirea 
ciolanului”, cine și ce minister va prelua.

S-au inventat funcții de ministru numai 
pentru a-i mulțumi pe toți lupii flămânzi. 
Vă dau câteva exemple: Orit Hacohen este 
Ministrul Afacerilor Strategice; Zeev Elkin 
este Ministru pentru Studii Superioare; 
Orli Levi este Ministru pentru Dezvolta-
re Comunitară; David Amsalem este Mi-

nistru pentru Legăturile dintre Guvern și 
Knesset ș.a.m.d.

Cele 18 luni fără Guvern și lupta nebu-
nă dintre partide și liderii politici pentru 
a ocupa funcțiile statului sunt un capitol 
greu de iertat și de uitat. Dar trebuie să 
mergem mai departe, să începem un capi-
tol nou pentru că avem o singură țară care 
ne este dragă și are nevoie de o conducere.

Principala problemă structurală cu gu-
vernelor israeliene din ultimele două de-
cenii a fost cedarea în fața grupurilor de 
presiune iar această nouă administrație nu 
este diferită. Se spune că un astfel de Gu-
vern extins va acoperi mai multe probleme 
și va fi mai eficient, dar nu este chiar așa. 
Pretențiile ridicate de fiecare partid pentru 
a se forma coaliția denaturează din ce în 
ce mai mult natura cabinetului final. În 
locul majoritarismului, avem de-a face cu 
un minoritarism; adică riscăm ca actuala 
conducere să acorde prioritate problemelor 
minore ale unor grupuri de interese și să 
neglijeze situația per ansamblu.

Nu ne aflăm în cea mai grozavă situație. 
Sarcinile cu care se confruntă Guvernul, 
sunt o provocare datorită crizei economi-
ce cauzată de epidemia de coronavirus, cea 
mai grea criză din istoria țării. 

De aceea, încheiem într-o notă opti-
mistă, urând noului Guvern succes, cu 
speranța că această coaliție, uniunea dintre 
partide, este de preferat diviziunii și con-
trazicerilor nesfârșite. 
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V. MIREUȚĂ

Știri pe scurt

Poliția a arestat luni o femeie sus-
pectă de profanarea mormân-
tului soldatului ucis cu piatra, 

săptămâna trecută, în Cisiordania. Lo-

cul de veci al lui Amit Ben Yigal, din 
cimitirul militar din Be’er Yaakov, a fost 
vandalizat la numai două zile după în-
mormântarea tânărului. 

După patru zile de investigații, 
poliția a reținut o femeie din Rishon 
Lezion, în vârstă de 41 de ani, care se 
presupune că suferă de o boală psihică.

Femeia a mai fost arestată în trecut 
după ce a vandalizat mormântul soțului 
decedat.

*

Un accident neobișnuit, dar tragic a 
avut loc marți seara în sudul țării, când 
un bărbat de 30 de ani a fost ucis în 
coliziunea dintre mașina sa și o cămilă 
în apropiere de Tze’elim, pe autostrada 
222. Paramedicii Magen David Adom 
(MDA) sosiți la locul accidentului, au 
fost nevoiți să declare decesul tânărului.

Paramedicul MDA, Yaniv Oved, a 
declarat: „Când am ajuns la fața locu-
lui, am văzut o cămilă întinsă pe șosea 
și vehiculul accidentat grav pe marginea 
drumului. Șoferul acestuia, un bărbat 
în jur de 30 de ani, era inconștient și 
prezenta o vătămare sistemică foarte 
gravă. Nu prezenta semne de viață și 
am constatat decesul acestuia”.

Dragoș NELERSA

Vigilenţa necesară

Forfota și aglomerația au pus din 
nou stăpânire pe străzile israelie-
ne. Dacă oamenii n-ar purta mă-

ști, nici n-ai crede că am avut parte de 
peste două luni de izolare totală și că un 
virus ucigaș amenință planeta. Explozia 
de oameni care se plimbă prin magazi-
ne, înfierbântați de caniculă și de febra 
cumpărăturilor, a dat uitării scenariile 
pesimiste în care spitalele erau pline de 
bolnavi și aparatele medicale nu erau 
suficiente pentru numărul prea mare de 
pacienți.

Abordarea acestui subiect din nou 
poate părea exagerată prin prisma fap-
tului că oamenii doresc să uite de zilele 
grele în care au trăit cu frica de virus și 
au fost nevoiți să stea închiși în case. Din 
păcate, veștile nu sunt chiar atât de bune 
pe cât ne-am dori. Virusul este încă aici, 
oamenii se infectează zilnic și, din păca-
te, unii dintre ei mor. Cercetarea date-
lor asupra evoluției virusului în întreaga 
lume arată că urmează un al doilea val.

Epidemiologia este o știință precisă; la 
fel ca matematica și fizica, are reguli, ecu-
ații și grafice. Nu este surprinzător faptul 
că, în timpul crizei coronavirusului, am 

văzut chimiști, fizicieni și matematicieni 
care-i sfătuiau pe medici și pe politicieni 
cu privire la modul cel mai bun de a face 
față răspândirii virusului.

De aceea este dezamăgitor să vezi că 
există o deconectare severă între științe-
le exacte și factorii de decizie care parcă 
nu mai țin cont de nimic și dau libertate 
totală populației.

Analiza datelor privind creșterea coro-
navirusului identifică o tendință comu-
nă în toate țările infectate de virus, în 
funcție de mărimea populației și măsuri 
de protecție și distanțare socială impuse. 
Studiile ne arată că aceasta este pur și 
simplu dinamica epidemiei iar numărul 
în scădere al bolnavilor este doar provi-
zoriu. Amenințarea unui al doilea val ar 
trebui analizată în același mod critic; bo-
lile infecțioase, precum gripa, generează 
valuri anuale recurente din cauza apariți-
ei unei noi tulpini a virusului, caz în care 
infecția poate începe din nou și poate fi 
mai rea decât înainte.

Acest fenomen trebuie deosebit de un 
alt val al aceluiași virus. Până în prezent, 
nici a doua undă a virusului nu a fost 
observată în nicio țară, inclusiv în țări 

precum China și Coreea de Sud, unde 
epidemia s-a încheiat în urmă cu câteva 
săptămâni.

În întreaga lume, inclusiv în Israel, 
există indicii că numărul de purtători 
de virus fără simptome este de cel puțin 
10 ori mai mare decât numărul de paci-
enți raportați. Acești transportatori care 
constituie cel mai probabil 1% -5% din 
populație, sunt susceptibili de a fi imuni 
la virus în vreun fel și nu sunt în pericol 
să se îmbolnăvească. Dar, nedepistați la 
timp. ei sunt adevărate focare de trans-
mitere a virusului.

În cele din urmă, există problema de-
ceselor celor depistați deja pozitiv. Atunci 
când o persoană este deja infectată, șan-
sele sale de a deceda nu depind de distan-
țarea socială, ci de calitatea sistemului de 
sănătate și de determinarea personalului 
medical de a face tot posibilul pentru a 
salva viața unui pacient. De aceea, siste-
mul medical nu trebuie să lase garda jos 
acum. Experiența ne-a demonstrat că, 
numai dacă suntem bine pregătiți din 
timp, putem face față unui val de îm-
bolnăviri. Când s-a declanșat epidemia, 
am fost într-o luptă continuă pentru a 
câștiga timp, atât de necesar pregătirii 
sistemului medical. Acum avem acest 
timp și trebuie să profităm de el pentru 
întâmpinarea celui de al doilea val. Viru-
sul nu a cedat iar noi n-am câștigat decât 
o bătălie; lupta nu s-a sfârșit.
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Laude pentru uciderea 
soldatului Amit Ben Yigal

Soldatul din Brigada Golani, singur 
la părinți, a fost jelit amarnic de ta-
tăl lui: „N-am nimic în afară de el. 

Nici măcar nu pot plânge. Nu pot nici 
măcar digera acest cumplit dezastru.”

Și totuși palestinienii s-au grăbit să 
elogieze atacul. „Uciderea soldatului sio-
nist e un mesaj popular clar… și un in-
diciu limpede al rezultatului escaladării 
rezistenței în replică la crimele și teroris-
mul ocupației sioniste,” a scris într-un 
comunicat Centrul Palestinian de Infor-

mare prin purtătorul de cuvânt 
al Mișcării Jihadiste Islamice, 
Musab Al-Braim. „O piatră în mâini-
le unui om curajos e mai bună decât o 
mie de arme în mâinile lașilor,” a scris 
pe internet o palestiniană pe nume Hiba 
Al-Benni. „Moarte tuturor sioniștilor 
ocupației, cu voia lui Dumnezeu” a fost 
alt mesaj postat de Mohamed Alhasoun.

Palestinienii au folosit un titlu în ara-
bă cu sensul „piatra sfântă” ca să poată 
vedea cine a postat cele mai scandaloase 

mesaje, care au inclus elogierea crimei 
dar și caricaturi și imagini cu pietre lo-
vindu-i pe soldați.

Rețelele de socializare sunt folosite 
de ani de zile ca mijloc de propagandă, 
menit să provoace sentimente anti-is-
raeliene în rândul palestinienilor. Pe 
de altă parte, Autoritatea Palestiniană, 
controlată de Abu Mazen, monitorizea-
ză rețelele palestiniene de socializare și-i 
arestează pe cei ce-i critică regimul.

Răniţi în misiune

Unul dintre ofițeri a fost rănit grav și a fost 
transportat la spitalul Rabin din Petah Tikva 
pentru tratament. Celălalt polițist a fost rănit 

ușor.
Comisa-

rul de po-
liție Moti 
Cohen ,  a 
numit in-
c i d e n t u l 
„grav” și a 
promis să-i 
a d u c ă  p e 
autori în fața justiției.

Împușcăturile au avut loc în timp ce ofițerii se aflau 
în zonă pentru patrulare. Ofițerii au oprit doi suspecți 
care se plimbau într-un vehicul printr-o zonă agricolă. 
Un bărbat a ieșit din vehicul, a deschis focul, apoi a 
fugit de la locul faptei, se arată în raport.

Un număr mare de angajați ai forțelor de ordine, 
inclusiv un elicopter, au ajuns la fața locului după îm-
pușcături pentru a închide zona și a căuta suspecții. Au 
fost reținute șase persoane pentru interogare.

Sergentul major Amit Ben Yigal (21 ani) din Ramat Gan a fost 
ucis marțea trecută, în zorii zilei, de către un palestinian care 

aruncat spre el o piatră mare de pe un acoperiș în timp ce 
unitatea sa își încheia activitatea operațională în localitatea 

Yabad, la vest de Jenin, în nordul regiunii Shomron

Doi polițiști au fost răniți prin împușcare în 
orașul arab Tira, vineri noaptea

Atac respins

Atacatorii au vizat postul militar din apropierea orașului 
palestinian Abu Dis, aruncând echipamente explozive 
și cocktailuri Molotov.

Soldații au fost nevoiți să deschidă focul asupra bărbaților, ră-
nindu-i. În incident nu au fost răniți în rândul trupelor Tzahal.

Atacul vine pe fondul tensiunilor crescute din Cisiordania, 
după ce un soldat Tzahal a fost ucis în timpul unui raid de ares-
tări în satul palestinian Yabed, când marțea trecută i s-a aruncat 
o cărămidă în cap și un adolescent palestinian a fost împușcat 
mortal în timpul confruntărilor cu trupele israeliene în localita-
tea al-Fawar a doua zi. Vineri a fost, de asemenea, Ziua Nakba 

a palestinienilor, care 
a marcat deplasarea 
palestinienilor înain-
te și după înființarea 
Statului Israel la 14 
mai 1948. Perioada 
din jurul Zilei Nakba 
înregistrează adesea ni-
veluri crescute de vio-
lență în țară.

Trupele israeliene au împușcat și rănit trei 
palestinieni care încercau să atace un post Tzahal 
în apropiere de Ierusalim, vineri seara, au declarat 

forțele de apărare
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Se doreşte aprobarea 
deschiderii focului 
împotriva celor ce 
aruncă cu pietre

Doleanța a fost comunicată de Almagor după uciderea 
luptătorului din Patrula Golani, Sergentul Amit Ben 
Yigal, care a murit lovit de o piatră aruncată de mu-

sulmani în localitatea Yabed din nordul Shomronului.
Președintele Organizației, Locotenent Colonel (în rezervă) 

Meir Indor, care a fost mai demult lovit de pietre pe Munte-
le Măslinilor a spus: „SUA înțelege potențialul devastator al 
aruncării cu pietre pe care o definește drept utilizare de arme 
mortale conform legii americane. Utilizarea armelor mortale 
atrage după sine acuzații grave și pedepse pe măsură.”

Îndureratul tată al soldatului ucis, Yossi Tzur, a adăugat: 
„Americanii nu au amabilități și nu fac favoruri. Azvârlirea 
unei pietre atrage o pedeapsă dură. Dar evreii sunt milostivi 
și cei ce arată compasiune față de cei cruzi, își vor găsi într-o 
zi soldații uciși.”

Dr. Aryeh Bachrach, un alt tată îndurerat și unul dintre 
liderii organizației Almagor, a menționat că învinuiește sis-
temul juridic că i-a abandonat pe soldații Tzahal în războiul 
împotriva terorismului: „Soldații Tzahal nu trebuie să fie puși 
în situații riscante doar pentru capriciile juriștilor.”

Organizația victimelor terorismului, Almagor, cere 
ca Departamentul de Justiție și Parchetul General să 
permită deschiderea focului împotriva persoanelor 

ce aruncă cu pietre și să adopte ordonanțele 
similare din Statele Unite unde pietrele au fost 

declarate arme mortale

Aproape de Intifadă

Sondajul realizat în luna februarie de Centrul Palesti-
nian pentru Politică și Cercetare prin Sondaj a arătat 
că 64% din cei 1.270 adulți palestinieni ce trăiesc 

în Yehuda, Shomron și Fâșia Gaza susțin o nouă intifada 
împotriva Israelului pentru a opri punerea în aplicare a pla-
nului de pace al Președintelui Trump în Orientul Mijlociu.

Susținerea unei noi intifade a fost mai puternică în Fâșia 
Gaza (81,2%) față de Yehuda și Shomron (52,8%). Cât 
despre așteptările legate de ce se va întâmpla efectiv în 
replică la planul de pace american, 61% estimează că se 
va reveni la o intifada, 74% se așteaptă să asiste la demon-
strații pașnice, 66% se așteaptă ca Autoritatea Palestiniană 
să ducă o campanie diplomatică împotriva Israelului în 
comunitatea internațională și 51% anticipează că status 
quo-ul va continua fără nici o schimbare majoră.

Referitor la reluarea de către AP a comunicării directe 
cu administrația Trump, 76% au votat împotriva ei, iar 
11% pentru. Contactele oficiale dintre AP și SUA au fost 
suspendate de președintele Abu Mazen în decembrie 2017 
după ce Trump a recunoscut Ierusalimul ca fiind capitala 
Israelului.

60% din cei intervievați cred că Trump a vrut dinadins 
ca palestinienii să-i respingă planul de pace în Orientul 
Mijlociu pentru ca Israelul să poată anexa coloniile evre-
iești din Yehuda și Shomron, în timp ce 34% cred că el s-a 
așteptat ca palestinienii să cedeze ușor sub presiune. 

49% dintre respondenți cred că cel mai important 
obiectiv Palestinian ar trebui să fie încetarea „ocupației” 
israeliene din Yehuda și Shomron și întemeierea unui stat 
palestinian având drept capitală Ierusalimul de est.

Potrivit unui nou sondaj de opinie, majoritatea 
palestinienilor susțin a treia intifada
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Tableta zilei
Când incompetenţa se 

cheamă surpriză

Iresponsabilitatea chinezilor în luarea măsurilor contra 
răspândirii pandemiei Corona-19, zecile de mii de morți 
și dezastrul economic se datorează lipsei de competență 

ecologică.
Corona este un fenomen ecologic natural al planetei pă-

mânt. Ce înseamnă fenomen ecologic? Termenul este format 
din cuvântul grec oikoc – mediu și logia – studiu, adică studie-
rea biologiei mediului. Ecologia este deci știința biologică care 
studiază interacțiunea dintre fenomenele biologice, procesul 
lor de evoluție și adaptarea omului la ele. 

Fauna și flora planetei realizează în perioada istorică pe 
care o trăim, un ecosistem care a transmis corona asupra noas-
tră. Ecosistemul are o componentă economică care include: 
modificările climei, ale temperaturii, despăduririle, scăderea 
resurselor de apă potabilă, gaura de ozon sau poluarea și o 
componentă socio-biologică a coexistenței oamenilor și mi-
crobilor (bacterii și virusuri). 

Caracteristica socio-biologică constă într-o democrație ca-
pitalistă în care 40% din avutul mondial este sub controlul 
a 1% din populație; aerul, apa, alimentația și energia sunt 
subvenționate. Situația politică este caracterizată prin dorința 
generațiilor tinere de a face bani prin orice mijloace și prin 
apariția conflictelor statale cu țări deținătoare de arme ato-
mice. Acest ecosistem a creat un dezechilibru, o dizarmonie 
ecologică a planetei, care a schimbat radical raportul cantitativ 
și calitativ dintre oameni și microbi. 

Pandemia Corona 
19 s-a declanșat ca ur-
mare directă a schimbă-
rilor ecologice ale pla-
netei. Corona, SRS-ul 
și alți diferiți viruși își 
permit să atace cu mai 
multă ușurință omul. 
Ecologii trebuiau să 
prevadă schimbările și 
să ne pregătească, pen-
tru a nu numi incom-
petența „surpriză”. 

Acum, pentru a supraviețui, omul de azi este obligat să-și 
modifice comportamentul și normele sociale.

Theodor TOIVI

Noaptea bătăilor 

La 13 decembrie 1946, organizația Irgun a atacat 
o bancă din Yafo. Benjamin Kimchi, în vârstă 
de 16 ani, a fost prins și încarcerat câteva zile 

mai târziu. El a fost condamnat pentru folosirea unei 
arme de foc cu intenția de a pune în pericol viața unor 
britanici. 

Kimchi a refuzat să recunoască competența instan-
țelor britanice și a fost condamnat la 18 ani închisoare 
și 18 lovituri de bici. Douăsprezece lovituri de bici au 
fost, de asemenea, pedeapsa acordată unui alt mem-
bru Irgun, Aharon Katz, pentru deținerea de material 
de propagandă. La notificarea sentinței, sediul Irgun a 
decis că o astfel de pedeapsă „umilitoare” nu trebuie să 
fie tolerată. Organizația a publicat un avertisment, în 
ebraică și engleză, autorităților britanice de a nu efectua 
biciuirea, amenințând că va face același lucru ofițerilor 
britanici.

După ce sentința lui 
Kimchi a fost executată, 
echipele armate Irgun au 
fost trimise pe străzile 
orașelor evreiești din toată 
Palestina, cu ordine de ră-
pire și biciuire a soldaților 
britanici.

În Netanya, combatan-
ții Irgun au intrat în hotelul Metropole, unde l-au găsit 
pe maiorul Paddy Brett stând cu soția sa în salon. El a 
fost scos din hotel, dus lângă un eucalipt, unde a fost 
dezbrăcat în lenjerie, i s-a citit „sentința” și i s-au aplicat 
18 lovituri de bici. Pantalonii i-au fost confiscați iar el 
a fost readus la hotel în lenjerie intimă. 

La Café Theresa din Rishon LeZion, luptătorii Ir-
gun l-au reținut pe sergentul Terence Gillam și l-au 
bătut pe stradă. În Tel Aviv, doi sergenți au fost răpiți 
de la hotelul Armon, legați de un copac dintr-un parc 
public și li s-au aplicat 18 lovituri de bici fiecăruia.

Incidentul fără precedent a provocat șoc în Marea 
Britanie și caricaturi în restul Europei.

***
În noiembrie 1947, Națiunile Unite au recomandat 

înființarea a două state în Palestina: unul arab și altul 
evreu. În 15 mai 1948, Marea Britanie a renunțat la 
mandatul său. Armata britanică s-a retras din Palestina. 
Campania a costat 338 de vieți britanice.

Un episod din revolta evreilor împotriva 
Mandatului Britanic
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SUA avertizează

În urma presiunilor Statelor Unite, 
Israelul va analiza oferta unei com-

panii cu sediul în Hong Kong pentru 
construirea a ceea ce se preconizează a 
fi cea mai mare uzină de desalinizare 
din lume - în valoare de 1,5 miliarde 
de dolari.

Problema influenței chineze, care 
include oferta societății CK Hutchison 
pentru uzina de desalinizare „Sorek B”, 
în economia Israelului, a fost unul din-
tre subiectele discutate între secretarul 
de stat al SUA, Mike Pompeo, și repre-

zentanții israelieni săptămâna 
trecută.

În august 2019, Pompeo a 
declarat: „Vrem să ne asigurăm 
că cetățenilor israelieni nu le 
vor fi furate informații private de către 
Partidul Comunist Chinez. Utilizarea 
Chinei drept coloană vertebrală a unei 
rețele în Israel, pune în pericol întregul 
Orient Mijlociu. Este probabil ca rețea-
ua să nu fie una de încredere. Statele 
Unite susțin politica de a nu permite 
informațiilor americane să treacă prin 

rețele care nu sunt de încredere”.
După ce ambasadorul SUA în Isra-

el, David Friedman, a cerut săptămâna 
trecută premierului israelian, Benjamin 
Netanyahu, să se implice în această 
chestiune, acesta din urmă a solicitat un 
nou comitet guvernamental pentru mo-
nitorizarea investițiilor străine în Israel.

„Afacerile din China sunt adesea opace iar tranzacțiile sunt 
orientate spre beneficiul Partidului Comunist Chinez”, a avertizat 

un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA

Pregătiri pentru atacurile 
informatice iraniene

INCD a avertizat 
că în cadrul protestelor 
anuale organizate de 
„Ziua Quds” hackerii 
iranieni și activiștii an-
ti-Israel încearcă să-și 
coordoneze atacurile 
cibernetice împotriva 
țării noastre.

Protestele anuale 
de „Ziua Quds” îndeamnă la distrugerea Statului Israel și sunt or-
ganizate și în Liban și alte părți, având loc în ultima vineri a lunii 
musulmane sfinte a Ramadanului. Iranul aniversează această zi încă 
de la declanșarea Revoluției sale Islamice din 1979 de către răposatul 
Ayatollah Ruhollah Khomeini.

Anul acesta se estimează că activitatea cibernetică malițioasă va 
avea loc în perioada 14-22 mai, având ca obiectiv încercarea de a 
distruge rețeaua informatică a Israelul. Oficialii au avertizat popula-
ția să fie extrem de vigilentă în această perioadă vizavi de utilizarea 
spațiului digital și să evite accesarea linkurilor, deschiderea atașa-
mentelor dubioase la e-mailuri și furnizarea informațiilor personale.

Direcția Națională pentru Cibernetică (INCD) a emis 
miercurea trecută un avertisment, cerându-le israelienilor 

să fie pregătiți pentru posibile atacuri cibernetice 
din partea Iranului și a altor activiști anti-Israel în 

următoarele săptămâni

Interzicerea Hezbollah

Mossad-ul ar fi oferit pontul anonim autori-
tăților germane în legătură cu locul unde 
gruparea a depozitat nitratul de amoniu, 

un îngrășământ care poate fi folosit pentru a produce 
explozibili. Implicarea acestora a condus la interzice-
rea definitivă a Hezbollah în Germania. Descoperirea 
depozitului a fost doar una dintre numeroasele probe 
care au scos în evidență natura activităților ilicite ale 
grupării cu sediul originar din Liban. 

Raporturile 
israeliene pre-
date de Mos-
sad colegilor 
germani  au 
relevat și alte 
activități de 
care aceștia nu 
aveau habar: 
t r a n s f e r u r i 
bancare către 
aripa militară pentru finanțarea acțiunilor teroriste de 
pe teritoriul german în toată Europa, atacuri ciberne-
tice și programe de îndoctrinare a tinerilor.

Oficialii germani au confirmat implicarea 
serviciului de informații extern al Israelului, 

Mossad, în raidurile efectuate de poliția 
germană asupra centrelor cunoscute ale 

Hezbollah în Germania



  GAZETA ROMÂNEASCĂGAZETA ROMÂNEASCĂ   ••  1010 Joi ,  21 mai  2020Joi ,  21 mai  2020

xvcbzfhgkshgkscaneascaGAZETA ACTUALITATEA

Înapoi la şcoală

O profesoară a școlii Navon din 
Rehovot a fost diagnosticată zi-
lele trecute cu coronavirus, dove-

dindu-se că s-a aflat în contact cu 52 de 
elevi și cu personalul școlii. Toți au fost 
trimiși la izolare iar școala va fi închisă 
până pe 27 mai. Incidentul vine în con-
dițiile în care sistemul de educație al țării 
a fost programat să revină la funcționare 
completă duminică în cea mai mare par-
te a țării, după aproximativ două luni în 
care copiii au primit instrucțiuni să ră-
mână acasă pentru a se evita răspândirea 
coronavirusului. 

Vineri, oficialii din sănătate au decla-
rat că și un funcționar de la școala ele-
mentară Galil din Tel Aviv a fost diagnos-

ticat cu coronavirusul. Șapte copii 
și un profesor cu care acesta a fost 
în contact, au fost, de asemenea, 
trimiși în carantină.

Școlile vor aplica reguli stricte 
de igienă, cum ar fi spălarea mâini-
lor, iar fiecare elev va trebui să prezinte un 
document semnat de părinți care să ateste 
că sunt sănătoși la sosirea la școală. Va tre-
bui să se mențină o distanță de doi metri 
unul de altul în timpul pauzelor de prânz, 
școlile și grădinițele fiind obligate să țină 
majoritatea activităților în locuri care per-
mit menținerea distanței obligatorii.

Hotărârea revenirii elevilor la școli a 
fost luată după ce cifrele Ministerului Să-
nătății au continuat să arate nu mai mult 

de câteva zeci de noi infecții zilnic.
Directorul general al Ministerului 

Educației, Shmuel Abuav, a declarat 
sâmbătă seara că întoarcerea la școală în-
cepând de duminică va fi complet volun-
tară. „Cine nu dorește să vină la școală 
nu este obligat să o facă”, a spus Abuav, 
menționând că situația actuală este „di-
ferită de legea educației obligatorii, care 
impune tuturor părinților să-și trimită 
copiii la școală”.

Sistemul de învățământ a revenit la formula completă duminică

Masca sufocantă

Israelul este 
cuprins de 
cel mai lung 

și extrem val de 
căldură înregis-
trată vreodată, cu 
temperaturi care 
au depășit 45°C 
de-a lungul unei 
săptămâni.

Ministerul Sănătății a spus că elevii nu vor fi obligați 
să poarte măști la școală, în timp ce stau în zone deschise 
sau în clădiri fără aer condiționat, cu excepția adunărilor.

Mai multe orașe din țară au anulat ori au amenințat că 
anulează cursurile luni și marți, din cauza cerinței ca elevii 
să poarte măști de protecție în timpul căldurii sufocante.

Asociația de pediatrie din Israel a declarat luni că elevii 
la școală nu ar trebui să fie obligați să poarte măști pe față 
în zilele toride ale verii, în ciuda reglementărilor de sănă-
tate menite să prevină infecțiile cu coronavirus.

În declarație, asociația de pediatrie a cerut să se revoce 
ordinul Ministerului Sănătății în urma valului de căldură.

Ministerul Sănătății a ridicat marți temporar cerința 
ca cetățenii să poarte măști de protecție în spațiile 
publice deschise și a elevilor în sălile de clasă până 

mâine, 22 martie, din cauza condiților termice 
extreme

Parteneriat

Re p r e z e n -
tanți de top 
din Bahrain 

și Emiratele Arabe 
Unite au menținut 
o legătură perma-
nentă cu Centrul 
Medical Sheba încă 
înainte de actuala criză de sănătate, a declarat Yoel Hare-
ven, care conduce divizia internațională a spitalului. Dar 
în martie, un membru de rang înalt al familiei regale din 
Emirate a vizitat în mod privat spitalul din Ramat Gan și 
de atunci a rămas în contact săptămânal, a spus Hareven. 
În plus, o țară terță din Golf despre care nu se știe că are 
legături puternice cu Israelul a trimis recent la spitalul 
Sheba o solicitare de ajutor pentru instalarea de soluții 
de telemedicină pentru a trata pacienții COVID-19 de 
la distanță, ceva în care spitalul Sheba este specializat. 
Hareven a refuzat să numească țara terță, dar e dovedit 
că se referea probabil la Kuweit.

Trei state din Golful Arab sunt angajate 
activ în cooperare cu sistemul de sănătate al 

Israelului, una dintre acestea solicitând recent 
ajutorul pentru instalarea unui sistem avansat 
de telemedicină pentru a face față pandemiei 
coronavirusului, a declarat duminică un înalt 

funcționar al unuia dintre spitalele mari ale țării
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Liber la evenimente cu 
maxim 50 persoane

Firmele de evenimen-
te trebuie să respecte 
standardele de igienă 

și distanțare socială, inclu-
siv necesitatea purtării per-
manente de măști de către 
participanți.

Plajele israeliene s-au re-
deschis ieri pentru popula-
ție, după ce timp de aproa-
pe două luni au fost închise.

Restaurantele se vor redeschide clienților săptămâna viitoare, mier-
curi, 27 mai. Restaurantele vor trebui să așeze mesele la o distanță de 
1,5-2 metri între ele, să verifice temperaturile clienților la intrare și să 
le ceară să-și rezerve loc din timp. 

Primarul Tel Avivului, Ron Huldai, a fost printre cei mai vehemenți 
susținători ai redeschiderii restaurantelor și cafenelelor. Municipalitatea 
din Tel Aviv a fost printre primele care au propus propria strategie a 
orașului pentru redeschiderea restaurantelor și cafenelelor.

Vineri, cabinetul a aprobat organizarea evenimentelor 
în spații deschise cu cel mult 50 participanți, incluzând 

nunțile și alte aniversări, ținând cont de ritmul din ce în ce 
mai mic de infectare cu coronavirus din toată țara

Netanyahu: „Este timpul să 
anexăm părţi din Cisiordania”

„Iată adevărul: aceste teritorii sunt 
acolo unde poporul evreu s-a născut și 
s-a dezvoltat. Este timpul să aplicăm 
legea israeliană și să scriem un capitol 
glorios în istoria sionismului”, a decla-
rat Netanyahu.

Acordul de împărțire a puterii între 
Netanyahu și Gantz prevede anunțarea, 
începând de la 1 iulie, a unei strategii 
pentru aplicarea proiectului american 
de rezolvare a conflictului israeliano-pa-
lestinian. Respins de palestinieni, acest 
plan prevede în special anexarea de că-

tre Israel a Văii Iordanului și a co-
loniilor israeliene din Cisiordania.

„Anexarea nu ne va îndepărta 
de pace, ci ne va apropia de ea”, a spus 
premierul israelian.

Proiectul de anexare a fost discutat 
săptămâna trecută de șeful diplomației 
Mike Pompeo, care a efectuat o vizi-
tă-fulger la Ierusalim, unde s-a întâlnit 
cu Gantz și cu Netanyahu.

Palestinienii și Iordania au avertizat 
deja împotriva consecințelor unui ast-
fel de proiect. Cele mai multe țări din 

Uniunea Europeană vor, de asemenea, 
să convingă Israelul să renunțe la el, 
pentru a evita necesitatea instituirii de 
sancțiuni împotriva țării noastre.

În cursul ultimului deceniu, popu-
lația în coloniile israeliene a crescut cu 
50%, depășind 450.000 de persoane, 
care trăiesc adeseori în mod conflic-
tul alături de peste 2,7 milioane de 
palestinieni.

Primul ministru a declarat că „este timpul să anexăm părți din 
Cisiordania”, într-un discurs rostit în fața Knessetului reunit 

pentru acordarea votului de încredere în noul guvern 
de uniune națională

Deces în diplomaţie

Conform unui purtător de cuvânt al poli-
ției, ambasadorul a fost găsit fără viață în 
locuința sa din Hertzlia.

Ambasadorul Du Wei sosise în Israel în februa-
rie. Între 2016 și 2019 condusese reprezentanța 
diplomatică a Chinei în Ucraina.

Diplomatul chinez avea 58 de ani, iar soția sa 
și fiul cuplului nu se aflau în Israel.

Potrivit postului israelian Canal 12 TV, care 
citează surse neidentificate din cadrul serviciilor 
medicale de urgență, primele indicii arată că Du 
Wei a decedat în somn, din cauze naturale.

Ambasadorul Chinei în Israel a fost găsit 
decedat în reședința sa, a confirmat 

duminică Ministerul israelian de Externe

E.S. Du WeiE.S. Du Wei
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Franţa şi Germania 
propun un plan

„Pentru a susține o relansare durabilă care restabilește 
și întărește creșterea în UE, Germania și Franța susțin 
crearea unui Fond de relansare ambițios, temporar și 

cu obiective precise” în cadrul viitorului buget al UE și 
căruia să i se aloce 
„500 de miliarde de 
euro”, subliniază o 
declarație comună.

Emmanuel Ma-
cron a afirmat, în ca-
drul unei conferințe 
de presă cu Angela 
Merkel, că inițiativa 
franco-germană în 
valoare de 500 de 

miliarde de euro pentru oferirea de fonduri țărilor și regi-
unilor cel mai grav afectate de criza coronavirusului, este 
un pas major înainte.

Președintele francez Emmanuel Macron și 
cancelarul german Angela Merkel au propus 

luni un plan de relansare în Europa de 500 de 
miliarde de dolari pentru a face față impactului 
economic al SARS-CoV-2, care a aruncat Europa 

într-o recesiune de o amploare istorică

Decret nou în Italia

Decretul a fost propus de către premierul Giuseppe Con-
te și ministrul sănătății, Roberto Speranza.

Tot din 3 
iunie, guvernul de la 
Roma va permite de-
plasările în mod liber 
în interiorul Italiei. 
Deși unele regiuni au 
dorit o revenire mai 
rapidă la regimul nor-
mal, premierul Conte 
a insistat pe o ridicare 
progresivă a restric-
țiilor pentru a preveni un al doilea val de infectări cu noul 
coronavirus.

Peste 31.600 de italieni au decedat din cauza COVID-19 
începând cu data de 21 februarie, bilanț care plasează Italia 
pe poziția a treia în lume, după SUA și Regatul Unit. Pentru a 
limita răspândirea noului coronavirus, Italia a fost prima țară 
europeană care a impus restricții la nivel național.

Guvernul Italiei a aprobat vineri noaptea un decret care 
va permite călătoriile către și dinspre alte țări membre 

ale Uniunii Europene, începând cu data de 3 iunie

China se re-izolează

China a decis să impună din nou izolarea, de data 
aceasta pentru 108 milioane de oameni, după 
apariția a 34 de cazuri noi de Covid-19 în pro-

vincia Jilin, din nord-estul țării, relatează L'Express.
Jilin are doar 127 de cazuri confirmate de Covid-19 și 

două decese, dar cinci cazuri noi au fost raportate wee-
kend-ul trecut. Autorită-
țile chineze nu știu încă 
ce a provocat reapariția 
epidemiei. Potrivit sursei 
citate, una dintre ipoteze-
le luate în considerare este 
că sursa infectărilor ar fi 
cetățenii care se întorc din 
Rusia.

China impune din nou restricții. Peste 100 de 
milioane de chinezi vor intra în carantină după 

apariția unor noi cazuri de infectare cu noul 
coronavirus

Pedepse extreme

Guvernul a decis că este obligatorie purtarea de măști de 
protecție în public, începând de duminică și „până la 
noi ordine”. Contravenienții pot fi sancționați cu până 

la 3 ani de închisoare și 200.000 de riali (aproape 51.000 de 
euro) amendă.

Micul stat din Golf a raportat până acum aproape 30.000 de 
cazuri de infectare cu noul coro-
navirus, adică 1,1% din totalul 
de 2,75 milioane de locuitori, și 
15 decese.

În Qatar, restaurantele, sălile 
de cinema, centrele comerciale 
au fost închise, dar șantierele de 
construcții - mai ales cele având 
legătură cu Cupa Mondială la 
fotbal din 2022 - au fost menți-

nute în activitate, cu respectarea regulilor de distanțare fizică și 
purtarea obligatorie a măștii din 26 aprilie.

Qatarul a început de duminică să aplice sancțiunile 
cele mai severe din lume împotriva persoanelor care 

nu poartă mască de protecție în public, pedepsele 
putând ajunge până la 3 ani de închisoare

Giuseppe ConteGiuseppe Conte
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Haos în Hong Kong

Haosul s-a instalat în sala de 
ședințe după ce mai mulți de-
putați au sărit asupra gărzilor 

de securitate din jurul deputatului pro-
guvernamental Chan Kin-Por, care se 
instalase în fotoliul de președinte al lu-
crărilor, în pofida obiecțiilor opoziției.

Gărzile au scos din sală câțiva depu-
tați, dintre care unii se luptau și strigau. 
Alți deputați au încercat să treacă peste 
bănci și gărzile de securitate pentru a 
„recuceri” fotoliul prezidențial, dar au 

fost împinși înapoi. Pro-democrații au 
scandat „trădare” și au arborat o pan-
cartă cu mesajul „CCP (Partidul comu-
nist chinez) calcă în picioare legislativul 
Hong Kongului”.

„Este o ședință ilegală. Sper să plecați 
imediat”, a strigat deputatul de opoziție 
Ted Hui.

Beijingul îi acuză pe deputații pro-de-
mocrație din fosta colonie a Regatului 
Unit că încearcă să împiedice dezbaterea 
și votarea unor legi, paralizând practic 

activitatea legislativă.
Este a doua oară în 10 zile când în 

parlamentul din Hong Kong au loc 
ciocniri legate de controlul asupra unor 
comisii cheie. Un incident similar a avut 
loc pe 8 mai.

Luni, deși protestele continuau, 
Chan a supus la vot conducerea comisiei 
care trebuie să examineze legile înainte 
de a doua lectură, votul fiind câștigat de 
deputatul pro-Beijing, Starry Lee.

Parlamentul din Hong Kong a fost luni scena unor ciocniri între 
legislatori pro-democrație și pro-guvernamentali în legătură cu 

conducerea unei comisii care ar urma să examineze, între altele, o 
controversată lege privind imnul național chinez

Slovenia deschide 
frontierele

„Astăzi, Slovenia 
are cea mai bună 
situație clinică 

din Europa, ceea ce 
ne permite să punem 
capăt stării epidemice 
declarate pe 12 mar-
tie în țară”, a afirmat 
premierul sloven Janez Jansa.

Frontierele Sloveniei vor fi redeschise pentru toți cetă-
țenii UE, în timp ce cetățenii altor state vor trebui să stea 
în carantină. Slovenia, țară cu 2 milioane de locuitori ce 
se învecinează cu Italia, Croația și Austria, a înregistrat în 
total 1.500 de contaminări și 103 de decese de COVID-19, 
cu puține noi contaminări în ultimele zile.

Unele restricții vor rămâne în vigoare, cum ar fi inter-
dicția de adunări publice, obligativitatea de a purta mască 
și respectarea regulilor de distanțare socială.

Mai devreme în cursul acestei săptămâni, guvernul slo-
ven a anunțat ridicarea celor mai multe restricții începând 
de săptămâna viitoare, printre care redeschiderea centrelor 
comerciale și a hotelurilor cu mai puțin de 30 de paturi.

Ziua Quds 

Gărzile Revoluționare de Elită sunt responsabile ca 
întotdeauna de organizarea mitingului. „Cei care 
se vor alătura, vor putea scanda lozinci din vehi-

cule și vor putea arbora steaguri”, a declarat sâmbătă pre-
ședintele iranian, Hassan Rouhani, la televiziunea de stat.

Marșul pentru a marca Ziua Quds, care folosește nu-
mele arab pentru Ierusalim, se desfășoară în orașele din 
Iran și are ca scop sprijinul pentru palestinieni. De obicei, 
cei care participă, scandează „Moarte pentru Israel” și ard 
steaguri israeliene.

Rouhani a decla-
rat că Ziua Quds, 
care are loc în fieca-
re an în ultima zi de 
vineri a lunii de post 
a musulmanului din 
Ramadan, anul acesta 
având loc mâine, 22 
mai, se va desfășura în 
218 orașe, unde foca-

rul de coronavirus a fost mai puțin sever decât în capitală.
Sâmbătă, cifra de decese a Iranului în urma pandemiei 

se situa la 6.937, cu 118.392 de cazuri diagnosticate.

Slovenia a proclamat sfârșitul epidemiei de 
COVID-19 pe teritoriul său și a redeschis 

frontierele, chiar dacă unele măsuri preventive 
rămân în vigoare

Marșul din Teheran din această săptămână 
pentru a marca Ziua anuală Quds împotriva 

Israelului va implica doar vehicule,  
fără marșuri pe străzi ca în fiecare an,  

pentru a evita răspândirea coronavirusului
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Modernizări în capitală

Dacă va fi pus în apli-
care, acest proiect 
va permite trans-

portarea rapidă a turiștilor 
de la Aeroportul Ben Guri-

on către cel mai sfânt loc 
unde se pot ruga evreii.

Ideea extinderii căii 
ferate până în Orașul 
Vechi a fost inițial adusă 
în discuție de Ministrul de 
Externe și de Ministerul 
Transporturilor în anul 
2019.
Dar oficialii au dat de 

înțeles că proiectul căii fe-
rate va dura ani de zile și 
că e nevoie de un teleferic 
separat, pentru decongesti-

onarea traficului și reduce-
rea poluării în jurul Cetății 
Ierusalimului. În noiembrie 
2019, controversatul proiect 
de construire a telefericului a 
primit aprobarea finală.

Telefericul va porni de la 
Centrul Cultural Prima Sta-
ție din sudul Ierusalimului, 
va trece pe deasupra Văii is-
torice Hinnom până la Mun-
tele Zion, apoi va trece în 
paralel cu zidurile Orașului 
Vechi, înainte de a ajunge la 

Poarta Dung.
Potrivit susținătorilor săi, 

acest proiect va fi o atracție 
turistică și, în ciuda faptului 
că proiectul a fost unul foarte 
controversat, el va contribui 
la reducerea ambuteiajelor 
existente provocate în prici-
pal de autobuzele turistice. 

Criticii proiectului susțin 
că el va transforma priveliști-
le istorice cele mai prețioase 
din Ierusalim într-un parc 
tematic.

Au început lucrările de foraj în zona Orașului Vechi din Ierusalim pentru un 
proiect de extindere a liniei ferate a trenului rapid Tel Aviv-Ierusalim până 

la Poarta Dung — intrarea principală la Zidul Plângerii

Salvarea EL AL

Dacă societatea ae-
riană refuză oferta 
și toate condițiile 

sale, aceasta va fi probabil 
divizată și o parte din so-
cietate va fi vândută. Ca și 
alte companii aeriene de pe 
glob, El Al a suferit pier-
deri devastatoare din cauza 
pandemiei coronavirusu-
lui, pierderi care pot ajunge până 
la sute de milioane de dolari.

Potrivit raportului, împrumu-
tul este într-o primă fază de 28,5 
milioane de dolari cu condiția în-
ceperii unor restructurări pentru 
a reduce costurile anuale cu cel 
puțin 50 de milioane de dolari.

De asemenea, compania ae-
riană trebuie să ramburseze din 
împrumut guvernului în cazul 
în care valoarea sa va crește după 
criză, spune raportul. Săptămâna 

trecută, a fost raportat că Minis-
terul Finanțelor va oferi, de ase-
menea, companiilor aeriene Israir 
și Arkia 100 milioane de șekeli în 
garanții de împrumut acordate 
de stat pentru a le ajuta să evite 
colapsul.

Salvarea acestor două compa-
nii aeriene mai mici ar asigura că, 
atunci când se vor relua călăto-
riile aeriene, vor exista cel puțin 
14 aeronave operaționale care vor 
zbura din Israel, indiferent de ce 
se întâmplă cu El Al.

Ministrul Finanțelor, Moshe Kahlon, a decis duminică să 
ofere transportatorului național El Al o linie de salvare 
prin intermediul unei garanții de împrumut acordată de 

stat de 400 de milioane de dolari, cu condiția ca societatea 
aeriană să fie de acord cu o campanie de reforme

Colaborare 
israeliano-americană

Noul pachet include un receiver (memir) 
cu telecomandă, un serviciu de infor-
mare la zi care înregistrează automat 

canalele cu maxim două săptămâni în urmă, 
zeci de mii de filme gratuite, zeci de canale TV 
incluzând diverse canale pentru copii, sport, știri 
internaționale, natură, sănătate, istorie, docu-
mentare și multe altele.

Mai există o ofertă Partner TV care include 
Internet, linie de telefonie fixă și Netflix, la un 
preț începând de la 189 șekeli/lună.

Compania de telecomunicații Partner 
a făcut publică prima colaborare cu 

Netflix prima de acest gen din Israel, 
adică lansarea unui pachet Partner 

TV și Netflix, care include posturi de 
televiziune și filme Netflix, la prețul de 

99 șekeli/lună
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Mai multe şomere 

Datele oferi-
te de Ser-
viciul Na-

țional de Ocupare 
a Forței de Muncă 
arată că 535.000 
femei și-au pierdut 
serviciul fie tempo-
rar, fie permanent, 
din cauza carantinei 
impuse de virus, față de doar 419.000 bărbați — o diferență 
de 116.000.

Înaintea crizei, ratele șomajului erau relativ echilibrate 
între cele două sexe, ceva mai ridicată în cazul femeilor 
rămase fără loc de muncă.

În luna aprilie, oficialii Națiunilor Unite au declarat că 
pandemia a exacerbat inechitățile dintre bărbați și femei la 
nivel mondial, afectând în mai mare măsură femeile.

În Israel, șomajul a crescut în ultimele două luni de la 
mai puțin de 4% la începutul lunii martie la 27,4% săptă-
mâna trecută, adică peste 1,1 milioane de oameni.

Brit Mila în pandemie 

Potrivit acestora, până la 19 persoane vor fi lăsate să 
asiste la o ceremonie Brit Mila, incluzând bebelușul, 
mohelul și personalul necesar, după cum a relatat 

site-ul de știri în ebraică Kikar Hashabbat. Organizatorii 
trebuie să se asigure că nici un membru al unui grup de risc 
nu participă la Brit Mila. Dacă sunt două etaje cu intrări 
separate, 19 persoane pot participa la fiecare nivel, numărul 
total de participanți fiind 38.

Totodată, hrana pentru masa festivă de la Brit Milah 
trebuie să provină de la o unitate de luat masa sau de tip 
catering care să aibă autorizație de funcționare de la Mi-
nisterul Sănătății. Ministerul a mai declarat că ustensilele 
trebuie sterilizate, mohelul trebuie să poarte mănuși sterile 
de unică folosință 
și o mască pe toată 
durata ceremoniei. 
Oricine nu e direct 
implicat în proce-
dura de cricumcizie 
trebuie să păstreze 
o distanță de doi 
metri față de orice 
altă persoană.

Numărul femeilor israeliene care au rămas 
şomere din cauza pandemiei, e cu circa 28% 
mai mare decât numărul bărbaţilor rămaşi 

şomeri, potrivit unei ştiri marţi

Ministerul Sănătăţii a publicat noi indicaţii 
pentru organizarea ceremoniilor de Brit Mila

Oraş pentru religioşi

În luna mai a anului tre-
cut, pe când era Ministrul 

Sănătății, Litzman i-a scris 
următoarele premierului 
Benjamin Netanyahu, „So-
cietatea religioasă Haredi 
duce lipsă acută de locuințe 
pentru cuplurile tinere care 
se căsătoresc, majoritatea 
acestora având buzunarele 
goale. Ei locuiesc în spații de 
depozitare și magazii fără aer 
și lumină care nu sunt mai 
mari de 20 mp. Privațiunile 
sunt foarte dure.”

Există un plan general de 

construire a 9.500 locuințe 
în Shafir, care are potențial 
pentru 30.000-40.000 uni-
tăți locative. Acum câțiva 
ani, Consiliul Economic 
Național a estimat că trebu-
ie construite 305.000 uni-
tăți locative pentru sectorul 
ultraortodox în perioada 
2016 - 2035. Un document 
al Ministerului Locuințelor 
din decembrie 2019 a pro-
pus dezvoltarea de către gu-
vern a circa 125.000 locuin-
țe – doar 45% din numărul 
necesar.

În afară 
de Shafir, s-a 
mai propus 
și construi-
rea orașului 
Kasif în ținutul Negev de 
lângă Arad. 16.000 locuințe 
au fost aprobate pentru Kasif 
în 2014, dar planul a întâm-
pinat o opoziție majoră din 
partea primarului orașului 
Arad. Geografic, comuni-
tatea haredi preferă orașul 
Shafir, care e mai aproape de 
centrul țării decât Kasif. 

Dar în ciuda poziției con-

venabile a orașului Kiryat 
Gat și a legăturilor de trans-
port rutier pe Autostrăzile 6 
și 40 și cu trenul, nu ar exista 
destule oportunități de anga-
jare pentru numărul de apar-
tamente planificat. De ase-
menea, locuințele construite 
în Shafir vor trebui să învin-
gă opoziția acerbă din partea 
autorităților din Kiryat Gat.

Construirea noului oraș haredi Shafir, cunoscut și ca Kiryat Gat 
Est, a primit undă verde de la Moshe Litzman, noul Ministru al 

Construcțiilor și Locuințelor în actualul guvern de coaliție
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Turismul românesc în pericol

Anul trecut, peste 234.000 de turiști au venit din Israel în România pen-
tru a-și petrece concediile și pentru a face cumpărături, se menționează 
într-un comunicat al touroperatorului.

„Un turist israelian cheltuiește în România, pentru pachetul turistic, în 
medie, 580 de euro de persoană, plus încă 100 de euro pe zi pentru mâncare, 
cumpărături etc. Durata medie a unui sejur în România pentru un turist israeli-
an este de 5 nopți. În concluzie, fiecare israelian cheltuiește în total aproximativ 
1.100 de euro, suma totală fiind de peste 1,2 miliarde de lei anual, turiștii din 
această țară fiind pe locul 1 la cheltuieli în România”, a declarat Meidan But-
naru, directorul comercial al Meshek Wings.

Potrivit sursei citate, agenția Meshek Wings va anula, cel mai probabil, 
charterele turistice pentru litoralul românesc, după ce ani de zile a contribuit 
la creșterea popularității acestei destinații.

„Încă nu este cert ce se va întâmpla cu programele de toamnă dedicate Ro-
mâniei și tocmai de aceea un astfel de acord turistic este foarte necesar. Doar 
Meshek Wings urma să mai aducă, în România, 16.000 de turiști israelieni în 
sezonul rămas, care ar fi asigurat încasări totale de 21 de milioane de euro”, 
spune sursa citată.

În opinia agențiilor de turism, România poate să-și păstreze imaginea bună, 
de țară sigură, așa cum a avut-o și până acum, semnând un acord bilateral care 
presupune crearea unui culoar turistic cu Israelul.

De altfel, Israelul a semnat un astfel de acord cu Grecia, Cipru, Estonia, 
Polonia, Austria și cu alte țări. Toate discuțiile privind crearea de parteneriate 
și redeschiderea turismului se referă la un interval cuprins între 1 iunie și 1 
iulie, când situația pandemiei s-ar putea redresa. Chiar dacă în acest an ar veni 
mai puțini turiști din Israel, în urma semnării unui astfel de acord, România 
va avea o imagine puternică de destinație turistică.

„Planurile se fac pentru viitor, dar se publică acum, pentru ca turiștii să 
recapete încrederea. Tot ce nu facem în acest an ne va afecta în 2021. Conform 
Comisiei Europene, România a fost declarată zonă verde. Acum este momentul 
ca România să se afirme pe harta internațională a turismului. În cazul Israelului, 
acest acord ar avea beneficii de ambele părți, atât pentru turismul intern, cât 
și pentru cel extern. Pe de altă parte, anul trecut, Israelul a fost vizitat de peste 
120.000 de români, care vor să ajungă la Mormântul Sfânt, precum și la alte 
obiective. România se află pe locul 5 în topul țărilor din Europa care vizitează 
Israelul”, a subliniat Meidan Butnaru.

„România riscă să piardă peste 230.000 de turiști din Israel și 
venituri de peste 1,2 miliarde de lei anual, dacă nu vine rapid 

cu măsuri pentru a ajuta turismul intern”, susțin reprezentanții 
Meshek Wings, unul dintre cei mai importanți agenți turistici din 

Israel care operează în România

Dr. Ernest HUȘANU

Neparalele  
Tot din China

De acolo, unde după spusele 
unui Bulă contemporan, s-a 
creat lumea, de acolo de unde 

ne-am pricopsit cu milioanele de viruși 
încoronați, a venit o fetiță de zece ani. 
O româncă în travesti de luptătoare chi-
neză din timpul celui de-al doilea răz-
boi mondial, pentru a cânta, în limba 
chineză, pe scena „Românii au talent”.

Frumoasă, spontană în replici, inte-
ligentă, grație feminină. Naturală! Va-
lul de flux energetic își face loc într-o 
îmbinare fermecătoare. Nimic artizanal. 
Doar costumul. 

Vocea superbă și grația jucăușă ajung 
la urechile și rima spectatorului, cople-
șit de fluidul magnetic. O apariție de 
zile mari. 

O fetiță a unei familii de români, 
angajați în China, tatăl într-o activitate 
universitară. O soră mai mică a „chi-
nezoaicei” care o mai necăjește uneori 
pe cea mare, acum în fața spectatorilor 
români. 

Dacă aș fi fost de față, nu doar pose-
sorul israelian al telecomenzii, nu cred 
că aș fi avut curajul să stric vraja cu zgo-
motul celor două palme. 

Scena e scenă și prezentarea ar im-
pune o prezență chibzuită. Nu părea a 
fi astfel. Totul decurgea fluid și natural: 
cântecul, mișcările și zâmbetele ei de co-
pil venit cu un scurt mesaj artistic. Apla-
uze îndelungate cu gesturi entuziaste. 
Apare tatăl; dorea să-și ia fetița în brațe. 
Nu a fost nevoie. Ea, mica româncă-chi-
nezoaică i-a sărit, nu în brațe, ci încon-
jurându-i gâtul cu mâinile și corpul cu 
coapsele. Ca acasă!

Tandem de familie. Bereta cu steaua 
roșie i-a căzut și zulufii blonzi-aurii i-au 
acoperit umerii. 

Îmi cer scuze pentru multiplele su-
perlative! Au pornit spontan, ca tele-
spectator, pe o canapea haifiană!
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Matei GRISARU

Pagini din istoria sionismului din România (II)

Aveam diverse activități pe care le 
desfășuram în cadrul mișcării si-
oniste. În primul rând erau acti-

vitățile în cadrul Kenului local. Se cuvine 
cred o explicație a faptului că am folosit 
cuvântul ebraic „ken” și nu traducerea 
în românește a acestui cuvânt - „cuib”. 
Mișcarea fascistă, prin excelență „Gărzi-
le de fier” care au acționat în România 
în anii războiului, era organizată în „cui-
buri”. O parte din atrocitățile comise de 
membrii acestei mișcări se desfășurau în 
aceste cuiburi și am o reținere să folosesc 
același cuvânt pentru sediul în care se 
desfășura o viață intelectual-spirituală și 
sediul unde aveau loc cele mai abjecte 
crime.

S-ar putea înțelege din fraza anteri-
oară că, în cadrul kenului, majoritatea 
timpului era consacrată învățăturii și 
studiului. Acestea nu lipseau dar o mare 
parte din timp se practicau jocuri potri-
vite vârstei pe care o aveau majoritatea 
celor prezenți. Se legau și prietenii între 

băieți și fete. Toate acestea erau favoriza-
te de un joc foarte asemănător periniței 
dar care se desfășura într-un ritm mult 
mai rapid. Parcă aud și acum exclamați-
ile scandate ale acelora care se învârteau 
în cerc: „Rezistența, tempo și cadența; 
cine nu mai poate să nu mai joace!”. Bi-
neînțeles că toți, în mod deosebit băieții, 
se străduiau să continue ca să nu dea do-
vadă de slăbiciune în fața fetelor. 

De asemenea, nu lipseau „sihoturile” 
(discuțiile) care aveau loc periodic. Însăși 
folosirea cuvântului ebraic „siha” în loc 
de discuție era un sâmbure, din păcate 
de dimensiuni infime din încercarea de 
a învăța limba țării în care doream să 
ajungem.

Existau și ore speciale de învățare a 
limbii ebraice. „Profesorul” era tot un 
tânăr de vârsta participanților care știa 
ebraica din familie. Părintele lui era 
rabin și fost profesor de ebraică atât la 
școala primară cât și la Liceului evreiesc 

înființat odată cu izgonirea ele-
vilor evrei din școlile de Stat. 
Colegul-profesor care ne învă-
ța ebraica la „Ken” făcea parte 
și din conducerea centrală a 
Organizației. Odată cu inter-
zicerea totală a oricărei activi-
tăți sioniste, la sfârșitul anului 
1948 el a fost arestat, anchetat 
și condamnat la un număr de 
ani de închisoare. Pentru eli-
berarea lui și permisiunea de a 
face Alya în Israel, s-a plătit în 
valută o sumă deloc neglijabilă.

Mai mult decât trist, poate 
chiar mai mult și decât aresta-
rea însăși a fost faptul că anche-
tatorul, ofițer securist, nu era 
altul decât un coleg de clasă, 
evreu, al celui anchetat. 

Pentru a prezenta un tablou 
cât mai real posibil al preferin-
țelor tinerilor evrei din orașul 
meu natal și, după toate pro-

babilitățile din majoritatea orașelor în 
care existau evrei, trebuie să precizez că 
nu toți tinerii se încadrau în mișcări-
le sioniste. Dacă o parte dintre aceștia 
făceau acest lucru dintr-o indiferență 
căreia fiecare îi găsea o explicație pro-
prie, erau și tineri evrei care refuzau să 
se alăture mișcărilor sioniste nu din in-
diferență ci ca exponenți ai partidului 
comunist care acționa în rândul evreilor 
prin organizația de tristă amintire de-
numită Comitetul Democrat Evreiesc, 
organizație care lupta contra sionismului 
și care a înființat și o organizație de ti-
neret cu aceeași ideologie anti-sionistă. 
Din simplă curiozitate, am făcut odată 
o vizită la sediul acestei organizații și da-
torită tăcerii persistente s-ar fi părut că 
este în doliu. Dacă la toate organizațiile 
sioniste cântecele, râsetele și alte mani-
festații de veselie mai mult sau mai puțin 
zgomotoase se auzeau din stradă, la ti-
neretul Comitetului Democrat Evreiesc 
era o liniște potrivită unor situații triste, 
lipsite de orice avânt tineresc, construc-
tiv sau nu.

O mare parte a activității cu caracter 
sionist era îndrumată de un „șaliah”, un 
delegat care venea din Ereț Israel special 
în acest scop. De la el am învățat prin-
tre altele noțiunea de „Kibuț” cu toate 
caracteristicele, bune și rele ale acestuia. 
Nu mai puțin ne vorbea de lupta pen-
tru permiterea alialei, de lagărele din Ci-
pru, de eroi ai luptei pentru izgonirea 
englezilor, de problema coexistenței cu 
poporul arab și încă multe altele pe care 
acum, la mult peste jumătate de secol 
distanță, mi le amintesc mai greu.

În afară de „șaliahul” venit din Țara 
Sfântă, erau și colegii din clasele supe-
rioare care ne antrenau pe noi „puștii” 
în discuții mai mult sau mai puțin cu-
prinzătoare asupra modului în care noi 
vedem viitorul, atât al nostru cât și a po-
porului a cărui soartă ne privea în mod 
direct.

NESTEMATE POETICE  
culese de Ady Covaliu 

CĂDERI de Maria Găitan-Mozes

În șovăire-s 
încă pașii;
și totuși,
ca un glonț
pornește
spre o țintă a lui
care, de-o vreme,
îl cheamă 
și-l ademenește.
Doar 
cățiva pași
și - uite-l,
cade.
E-ntâia lui 
cădere dureroasă,
dar puiului de om
încă nu-i pasă,
căci mâinile întinse
- o pădure –

alungă plânsul
și-l cuprind 
în brațe.
Durerea,
sub o sărutare,
trece – 
și, lecuit,
același drum
mai vrea 
să îl încerce.
...Căderi și pași,
plâns și-mpăcare,
ce joc naiv,
încântător...
Căderile adevărate,
ce stau 
de-acum la pândă,
îi vor căli durerea?
Vor trece mai ușor?
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Arie KUPFERSCHMIDT

Pericopa cetăţeanului  
de rând

Epidemia Corona a dat restricții im-
puse de guvern întregii populații 
ale Israelului. Perioada restricțiilor 

cuprindea atât zile de sărbătoare, cât și 
zile îndoliate.

Revin la un aspect al Zilei Holocaus-
tului, cu întârziere, pentru a-mi exprima 
punctul meu de vedere.

Susțin că HOLOCAUSTUL a fost po-
sibil datorită liderilor politici democrați și 
al instituțiilor umanitare religioase.

Liderii, așa ziși democrați, mint când 
declară că „NU ȘTIAU despre lagărele de 
exterminare”. Ei posedau toate informați-
ile concrete, dar le era comod să le ignore.

În acest articol mă voi rezuma la 
Vatican.

În decursul celui de al doilea război 
mondial, în fruntea acestei instituții era 
Giovany Pacely, PAPA Pius al 12-lea. De 
ani de zile, instituțiile evreiești care colec-
tează documentele legate de Holocaust, 
au făcut multe demersuri cu privire la per-
miterea studiului în arhivele Vaticanului 
al dosarelor care cuprind informații refe-
ritoare la activitatea Papei din perioada 

respectivă.
Acest prelat a ocolit orice acțiune le-

gată de salvarea evreilor din ghearele cri-
minalilor fasciști. Nu este logic ca niciun 
preot din toate bisericile catolice de pe te-
ritoriile subordonate și controlate de Ger-
mania fascistă, nu a raportat și a informat 
despre comportarea brutală față de evreii 
din acele locuri. Este clar că Vaticanul 
poseda informații exacte și amănunțite 
despre acest subiect!

Articolul acesta este scris în urma 
uneia dintre informațiile din mass-media 
care se referea la propunerea de a-l decla-
ra SFÂNT pe Papa Pius al-12-lea. Dacă 
acesta a acționat la salvarea evreilor, care 
este motivul că arhivele respective nu au 
fost deschise publicului?

Îmi permit să amintesc că atât Vatica-
nul, cât și Crucea Roșie au activat intens 
după terminarea celui de al doilea război 
mondial pentru a furniza acte false miilor 
de criminali fasciști care au participat la 
măcelul celor 6 milioane de evrei.

Este clar că și aceste arhive sunt fere-
cate cu zeci de lacăte!

Bianca MARCOVICI

││││ PARALELEPARALELE 
Încă o zi, încă un vis destrămat,
Soarele, în mișcarea lui robotică, ca un 

pendul al lui Dali... se scurg orele... ne-
putința de a schimba ceva se acumulează,

Dansez în balcon, sport necesar... să 
nu uit să fac mișcare, să nu uit că sunt vie,

Peste drum, niciun admirator,
Doar un om fără mască cu un câine...
Plimbat forțat, cu o zgardă roșie răsu-

cită cu putere,
Câine se chinuie să-și urmeze stapânul;
Astăzi mâncăm orice ne priește la re-

gimul de a sta în casă,

Ca și cum studiind tablourile, le-am 
vedea prima oară,

Oricum luăm lecitină pentru ținere 
de minte: după statistici, nu am văzut la 
televiziunea israeliană vreun concert de 
vioară sau pian adăugat la coronavirus...

Poate argumentele muzicienilor profe-
sioniști sunt mai greu de urmărit...

Un parlament plin de viori, suflători, 
harpa lui David, ritmului născut din po-
porul Ales să sufere, sau cu lecții pentru 
adulți și copii, a la Bernstein

Să ne cunoaștem țara, să ne cunoaștem 
dirijorii!?

Trăim un vis care nu e al nostru; opera 
și-a închis porțile, SĂLILE VOR FI PRI-
VITE PRECUM PIRAMIDELE; renasc 
prin cuvinte: „parole... parole... parole”.

Acul 
lui 

BUJENIȚĂ

SONETUL 
CRONICĂ 

Stă Vodă la Cotnari cu fruntea-n 
palmă;

El trage vin, cu spor, dintr-o 
bărdacă…

E silă multă-n țara lui săracă
Și printre dinți îi scapă o sudalmă!

Venit e turcul pe moșie, iacă,
Prea tulburându-i a sa fire calmă
De-i vine a-i spune lui Mehmet de 

mamă
Ca-n viața lui, prostii să nu mai facă.

Însă chemă la cramă pe toți turcii,
Găsise-n vin ideea de scăpare; 
Iar ei veniră cu buluc și fală…

Mâncat-au și-au băut precum năucii
Da-n zori zbierau, smeriți în gura 

mare,
Bre, ne-au snopit ghiaurii la pileală! 

SONETUL FULGULUI  
DE NEA

Plecat din înalturi cu trup diafan,
Sunt doar o steluță în Sfântul 

Crăciun;
Apoi peste întreaga natură depun
Hlamida cea pură a Noului An.

Sunt viața ce vine și semnul cel bun
Și-s blestem pentru cei ce-n rele avan
Din viscole-adună averi de ghiolban;
O lume-nghețând cu ochi de 

nebun…

Și lacrimă am fost pe trup răstignit
Dar și bucurie în timp nesfârșit…
Pe-obraz de copil sunt dulce sclipire,

În vorbe de-amanți doar o amăgire…
Iar de voi, cei mai mulți, când rar 

sunt privit,
Mă credeți ca leafa ce iute-ați topit! 
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Dr. Paul LEIBOVICI

Eminescu - o stea între stele

Tot Maiorescu a afirmat: „omul cel 
mai silitor, veșnic atent, meditând 
și scriind, Eminescu sintetizează 

tendințele contradictorii și complemen-
tare epocii sale, anume aspirația de a asi-
mila temele și ideile culturii contempo-
rane – în ceea ce are ea mai caracteristic, 
în arta științelor, în filosofie”. Eminescu, 
îndeplinind condițiile în realizarea operei 
sale - poezia lirică, este impresionant toc-
mai prin înălțimea de vederi care apare 
în toate articolele sale; cu alte cuvinte în 
activitatea publicistică, fenomenelor de 
sinteza unei direcții istorice naționale.

Foarte puțini oameni, bineînțeles cei 
aleși, își urcă numele pe o stea. Acesta e 
poetul român MIHAI EMINESCU care, 
prin opera sa – fie poezie, fie publicis-
tică – a urcat treptat, treptat până ce-a 
ajuns sus, din ce în ce mai sus, cucerind 
văzduhul.

Eminescu, pe lângă imaginația sa po-
etică-colosală, era un analizator profund 
al situației economice, sociologice a țării. 
În ceea ce privește politica, a fost consi-
derat de contemporanii săi un „creier lu-
minat”; poziția sa era adoptată de mulți 
dintre colegii săi. Ceea ce el se dovedește 
a fi un adevărat „cap limpede în special 
în perioada 1880-1883”.

Auzind mai întâi, apoi citind în litera-
tura popoarelor, că anume personalități 
de renume mondial dețin locuri – prin 
NUME – pe unele astre, procesul a în-
ceput să mă intereseze. Aflasem că „ste-
lelor” nu li s-a acordat „nume”, ci doar 
altor corpuri cerești precum planetelor, 

asteroizi, co-
mete. Persona-
lități remarca-
bile aparținând 
institutelor de 
astronomie din 
lume, întrunite 
în ședințe spe-
ciale de lucru, 
făceau propu-
neri. Acestea 
erau nume ce-
lebre din rân-
dul oamenilor de știință dispăruți, dar 
care prin lucrările lor – cu totul remar-
cabile, au rămas ca înaintași vrednici al 
căror nume să fie un simbol. În acest 
mod a fost propus și admis de către În-
alta Comisie Internațională de Astrologie 
numele lui SPIRU HARET (1970), de-
numind un crater de pe fața nevăzută a 
LUNII; Într-o altă perioadă, oamenii de 
știință din România au propus să se dea 
numele lui Constantin Pîrvulescu pentru 
unui asteroid. Nume romanești – după 
cum rezultă din literatura de specialitate 
sunt date mai multor asteroizi: Pe Marte: 
craterele IAZU (2006), BRATOȘ (1976) 
de asemenea numele antic al râului JIU- 
RHABON. De asemenea, pe lună este 
consemnată localitatea CARPATUS 
(1961) și pe Venus „patera Darclee” care 
ne amintește de solista Operei, Hariclea 
Darcle (2006). Deoarece VENUS este 
simbolul dragostei, Institutul de Astro-
nomie din București a mai propus câteva 
nume simbolice: Esterica, Natalia, Zina 

și Iruca.
În ceea ce privește marele poet Mihai 

Eminescu, numele său se află pe astrul 
MERCUR - cu toate că e potrivit și pe 
Venus. Aș aminti cititorului de studii-
le lui Eminescu în Germania. Pe lângă 
o serie de materiale, Eminescu – după 
unele manuscrise aflate în arhive – a fost 
atras de Astronomie, mișcarea corpurilor. 
În celebrele versuri ale „LUCEAFĂRU-
LUI”, se reflectă interesul poetului pen-
tru „conservarea energiei”. Din sânul 
veșnicului ieri/ Trăiește azi ce moare/ 
Un soare de s-ar stinge-n cer/ Și vremea 
încearcă în zadar/Din goluri a se naște; 
De-asemenea citez poemul „La steaua”: 
La steaua care-a răsărit/ E-o cale atît de 
lungă/ Că mii de ani i-au trebuit/ Lumi-
nii ca s-ajungă....

Încă două nume: profesorul ȘTEFAN 
MICLE și NECULAI CULIANU sunt 
demne de a fi însemnate pe astre căci în 
1874, tranzitul astrei Venus a fost obser-
vat de acești mari și deosebiți astronomi 
ai școlii române.

„Ceea ce l-a caracterizat mai întâi ca 
personalitate a fost inteligența sa covârșitoare, 
ajutată de o memorie căreia nimic din cele ce-
și întipărise vreodată nu-i mai scăpa... încât 
lumea în care trăia el, după firea lui și fără 

nici o silă era aproape exclusivă, lumea ideilor 
generale, ce și le însușise și le avea pururea la 

îndemână”. 
T. Maiorescu
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Testare în aeroporturi

Firma israeliană nou înfi-
ințată, Nanoscent, care a 

creat un cip ce permite depis-
tarea mirosurilor de către dis-
pozitivele electronice, inten-
ționează să folosească noua 
tehnologie pentru depistarea 
infectării cu mortalul coro-

navirus. Firma, cu sediul în 
parcul industrial Misgav-Te-
radion din Galilul Inferior, a 
început la Centrul Medical 
Sheba din Tel Hashomer un 
studiu de identificare a per-
soanelor infectate cu corona-
virus printr-un simplu test de 
respirație nazală. 

Dacă testul va reuși, noua 
tehnologie — o combinație 
de hardware, software și sen-
zorială dezvoltată de firmă 
— ar putea fi folosită pentru 
testarea în masă a persoanelor 
din magazine, spitale, aero-
porturi și intrările la graniță, 
după cum a declarat cofon-
datorul și directorul firmei, 
Oren Gavriely, într-un inter-
viu telefonic.

Studiile științifice de 
laborator și pe cobai au 
arătat că alte tipuri de 
coronavirus, cum ar fi 
SARS-CoV și MERS-
CoV, care se dezvoltă în 
nas, ar putea fi detectate 
mult mai din timp, încă 
din faza de incubație în 
a patra zi de la infectare, 

prin analiza secrețiilor nazale, 
a spus Gavriely.

Tehnologia de mirosire 
pe bază de cip a companiei 
e în curs de dezvoltare pen-
tru diverse aplicații, cum ar 
fi detectarea poluării aerului, 
controlul calității aerului din 
cabinele mașinilor și crearea 

unui model de 
recunoaștere a 
mirosului pentru 
testarea calității 
unei game diver-
se de produse.

Prin testul 
inițiat de firmă, 
în colaborare cu 
centrul din spi-
talul Tel Has-
homer, se urmă-
rește pregătirea 

software-ului pentru identi-
ficarea mirosului specific al 
expirației nazale a pacienților 
infectați cu coronavirus.

Dat din nou în 
judecată

Yair Netanyahu, fiul con-
troversat al premierului 

Benjamin Netanyahu, este 
trimis în judecată pentru 
suma de 500.000 șekeli de că-
tre fundația „Hoze Hadash”, 
după ce a făcut comentarii 
controversate pe Twitter, 
comparând protestatarii or-
ganizației cu nemiloasa mili-
ție SA din Germania nazistă.

Fundația „Hoze Hadash” 
este o organizație nonprofit 

al cărei obiec-
t iv  dec la ra t 
este „comba-
terea corupți-
ei” împotriva 
primului mi-
nistru inculpat 
Netanyahu.

P l â n g e re a 
citează un me-
sa j  publ icat 
de Yair în care 
spune că „îmi amintesc de că-
mășile brune”, făcând referire 
la miliția nazistă Stormtroo-
per sau la miliția Sturmabte-
ilung (SA), care l-a ajutat pe 
Hitler să se ridice la putere în 
Germania.

În mesaj, Yair a mai susți-
nut că protestatarii de stânga, 
pe care îi numește „zombi ne-
buni”, „au fost plătiți pentru 
a participa la proteste de către 
finanțarea europeană străină, 
Soros, pedofilul Epstein și 
Ehud Barak.”

Doi puiuţi

Exact înainte de redeschi-
derea Grădinei Zoologice 

Biblice din Ierusalim, după o 
perioadă extinsă în care aceas-
ta a fost închisă din cauza co-
ronavirusului, conducerea a 
anunțat că doi pui de lei asia-
tici s-au născut în captivitate 
pentru prima dată în Israel.

Grădina zoologică a co-
municat că cei doi pui de leu 
au supraviețuit primelor câte-
va săptămâni și vor fi arătați 

în curând publi-
cului, odată ce 
vor fi suficient 
de puternici . 
Puii au venit pe 
lume și sunt în-
grijiți ca parte a 
programului eu-
ropean destinat 
speciilor pe cale 
de dispariție.

Astăzi mai trăiesc doar în 
jur de 500 de lei asiatici în 
sălbăticie în întreaga lume, 
majoritatea în Parcul Națio-
nal Gir din Gujarat, din ves-
tul Indiei.

În cadrul programului, 
masculul leu Gir a fost adus la 
Grădina Zoologică din Ieru-
salim în ianuarie 2014 de la o 
grădină zoologică din Suedia, 
când avea trei ani. Leoaica 
Yasha i s-a alăturat în Ierusa-
lim mai târziu în acel an după 
ce a fost donată de o grădi-
nă zoologică din Germania. 
Acum, cei doi sunt părinții 
mândri ai doi puiuți care încă 
nu au primit nume și al căror 
sex nu este încă cunoscut.

Descoperire

Luni, Autoritatea Israeli-
ană pentru Antichități a 

arătat o monedă din timpul 
revoltei Bar Kochba, monedă 
care a fost dezgropată lângă 
Muntele Templului din Ora-
șul Vechi al Ierusalimului.

Anunțul descoperirii mo-
nedei a coincis cu sărbătoarea 
de Lag B’Omer de săptămâ-
na trecută, care marchează 
moartea înțeleptului Rabbi 
Shimon Bar Yohai din seco-
lul al II-lea.

Moneda, care a fost găsită 
în Parcul Arheologic William 
Davidson de lângă Zidul 
Plângerii, este împodobită cu 
un grup de struguri și cuvin-
tele „Anul doi al libertății Is-
raelului” pe de o parte - decla-



••  GAZETA ROMÂNEASCĂGAZETA ROMÂNEASCĂ 2121Joi ,  21 mai  2020Joi ,  21 mai  2020

xvcbzfhgkshgkscaneascaGAZETA - CA LA NOI LA NIMENI

rând scopul rebelilor - în timp 
ce cealaltă lateral are un pal-
mier și cuvântul „Ierusalim”.

Dr. Donald Tzvi Ariel, șe-
ful departamentului de mo-
nede al Autorității Israeliene 
de Antichități, a declarat că 
din miile de monede găsite 
în zona Orașului Vechi, doar 
patru au fost din vremea re-
voltei Bar Kochba. Noua 
monedă este singura din 
acea epocă găsită în Ierusa-
lim care poartă numele ora-
șului. Arheologii Autorității 
Israeliene pentru Antichități, 
Moran Hagbi și dr. Joe Uziel, 
au speculat că monedele ar fi 
fost aduse la Ierusalim de le-
gionarii romani care au ajutat 
la zdrobirea revoltei și le-au 
salvat ca suveniruri, mențio-
nând că forțele lui Bar Koch-
ba nu au putut niciodată să 

pătrundă în granițele antice 
ale orașului.

Revolta lui Bar Kochba, 
care a durat trei ani și jumă-
tate, a fost ultima și probabil 
cea mai mare dintre mai mul-
te răscoale evreiești împotri-
va conducătorilor străini din 
cele mai vechi timpuri. Rebe-
lii s-au pregătit cu mult timp 
înainte și, conform istoricu-
lui secolului al III-lea, Dio 
Cassius, legiunile romane au 
fost aduse din alte avanpos-
turi ale imperiului, pentru a 
o înăbuși.

Dio Cassius a scris că 
aproximativ 50 de cetăți evre-

iești și peste 1.000 de așezări 
au fost distruse, împreună cu 
sute de mii de vieți evreiești 
pierdute. Liderii rabinici care 
au sprijinit pe Bar Kochba, au 
fost executați, inclusiv savan-
tul Rabin Akiva care l-a rede-
numit pe Shimon Bar Coseba 
drept Bar Kochba (fiul stelei), 
un mesia pentru evrei.

Crimă oribilă

Un bărbat din Ramat Gan 
este suspectat de ucide-

rea iubitei sale și apoi de în-
junghierea mamei sale când 
aceasta a încercat să sune 
sâmbătă la poliție.

Amit Almog, în vârstă de 
21 de ani, a fost arestat în 
apropierea apartamentului 
unde a avut loc incidentul 
din suburbia Tel Avivului, a 
spus poliția. 

O anchetă 
este în desfă-
șurare, motivul 
crimei nefiind 
încă stabilit.

Conform ra-
poartelor, sus-
pectul și iubita 
sa au început 
o ceartă care a 
escaladat, iar 

la un moment dat, bărbatul 
și-a sufocat partenera. Când 
mama sa a intrat în încăpe-
re, bărbatul i-a comunicat 
ce a făcut iar când aceasta a 
încercat să sune la poliție, a 
înjunghiat-o.

Mama, în vârstă de 50 de 
ani, a fost dusă la spital cu 
răni moderate, iar iubita, în 
vârstă de 22 de ani, a fost de-
clarată decedată.

Organizațiile de servicii 
sociale au raportat o proble-
mă majoră în ceea ce privește 
plângerile de violență domes-
tică înregistrate la poliție de 
la începutul crizei cu corona-

virus, criză care a dus de exa-
cerbarea tensiunilor, deoare-
ce oamenii au fost obligați 
să stea mult timp izolați la 
domiciliu.

Vineri, un bărbat din Ho-
lon a fost pus sub acuzare 
pentru uciderea soției sale în 
apartamentul lor, la sfârșitul 
lunii aprilie, în fața copiilor 
lor. Potrivit rechizitoriului, 
suspectul Alaza Mandparo a 
ucis-o pe Mastwell Mandpa-
ro, după ce aceasta a refuzat 
să-i prepare o ceașcă de cafea.

Pe 3 mai, un bărbat a fost 
arestat după ce a sunat la po-
liție pentru a declara că și-a 
ucis soția în apartamentul 
lor din Bat Yam. S-a stabilit 
că bărbatul era în stare de 
ebrietate în timpul atacului. 
Cuplul are doi copii mici.

La începutul lunii aprilie, 
un bărbat și-a înjunghiat iu-
bita într-un supermarket din 
Afula. A fost arestat și a măr-
turisit atacul care a lăsat-o pe 
prietena lui cu răni modera-
te. El a explicat poliției că a 
dorit să se răzbune pentru că 
ea plănuia să-l 
părăsească.

Tre i s p re -
z e c e  f e m e i 
israeliene au 
fost ucise în 
2019 de ci-
neva apropiat 
lor. În 2018, 
25 de femei 
au fost ucise 

în astfel de in-
cidente, cel mai 
mare număr din 
ultimii ani, de-
terminând un 
șir de proteste 
și apeluri ur-
gente pentru ca 
autoritățile să 
ia măsuri împo-
triva incidenței 
crescânde a vio-

lenței împotriva femeilor din 
Israel. Multe din aceste femei 
au depus plângeri la poliție 
înainte de a fi ucise.

Pudoare şi caniculă

Pe măsură ce restricțiile de 
coronavirus au fost ridi-

cate în școli și copiii s-au în-
tors în clase, anumitor fete de 
la școala gimazială Alon din 
Raanana le-a fost interzisă 
intrarea în perimetrul școlii 
pentru că purtau pantaloni 
scurți, din cauza căldurii apri-
ge care a lovit țara.

„Unele fete au venit în 
pantaloni scurți care nu sunt 
indecenți; nu sunt diferiți de 
acei ai băieților care intră în 
scoală”, a declarat Eran Auer-
bach, tatăl unei eleve a școlii 
Alon. „I-au lăsat pe băieți în 
sălile de clasă și pe fete nu. 
Le-au spus tuturor să aștepte 
lângă biroul directorului, ne-
având voie să intre în clasă. 
Chiar atâta „decență”, e nece-
sară pe o asemenea căldură”?
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STOPSTOPSTOP
Pompierii au fost chemați 

duminică dimineața devreme 
la două sedii rabinice din cen-
trul țării și la două consilii re-
ligioase, în urma unor incen-
dii apărute în mod suspect. 

Duminică, la ora 2 di-
mineața, a izbucnit un in-
cendiu la consiliul religios 
din Ashdod. La fața locului 
au fost chemate echipaje de 
pompieri, iar focul a fost 
stins. În același timp, echi-
pajele de pompieri au fost 
chemate la curtea rabinică 
din Petah Tikva. Echipajele 
de pompieri au observat un 
foc și un fum gros care se ridi-
ca dintr-una dintre camerele 
clădirii. Pompierii au reușit să 
oprească incendiul. 

Cercetările preliminare au 
relevat că persoane neidentifi-
cate au aprins cârpe înmuiate 
în material inflamabil și le-au 
aruncat în clădire cu intenția 
de a provoca pagube.

Încercări similare au fost 
înregistrate și la o curte rabi-
nică din Tel Aviv și la clădirea 
consiliului religios Kfar Saba.

STOPSTOPSTOP
Câțiva excursioniști au tre-

buit să fie salvați de valul de 
căldură din weekendul trecut, 
după ce Autoritatea Națională 
a Parcurilor (APN) a deschis 
parcurile și rezervațiile natu-
rale după închiderea din tim-
pul focarului de coronavirus

Autoritățile au salvat 
sâmbătă opt excursioniști 

deshidratați, unii pe punctul 
de a leșina. Autoritățile i-au 
transportat la un punct de 
întâlnire cu MDA, pentru a 
primi ajutor suplimentar. În-
tr-o altă operațiune de salva-
re, a fost necesară intervenția 

unui elicopter militar 
pentru salvarea unui 
excursionist care a 
căzut de pe o stâncă.

Datorită valului 
de căldură, autori-
tățile au închis tem-
porar o parte din 
parcurile naționale 
în interesul păstrării 
siguranței turiștilor, 

sfătuindu-i să rămână în afara 
zonelor deschise fără umbră. 

Această săptămână mar-
chează a treia săptămână în 
care parcurile și rezervațiile 
naționale ale Israelului sunt 
deschise după criza cu coro-
navirus și, în ciuda valului 
de căldură copleșitor, peste 
30.000 de oameni au ales 
să iasă și să se bucure de aer 
liber.

Mii de persoane au vizitat 
parcuri și rezervații naturale, 
cum ar fi rezervația naturală 
Banias care a beneficiat de 
1200 de vizitatori, Ein Gedi 
- 1100 de vizitatori, Yarkon 
Tel Afek cu 1600 de vizita-
tori, Harod Spring și Parcul 
Eshkol cu 800 de vizitatori 
fiecare. Pe lângă parcurile și 
rezervațiile naturale, au fost 
deschise și zonele de camping 
cu rămânere peste noapte.

STOPSTOPSTOP
Autoritățile dezbat chesti-

unea redeschiderii complete 
a aeroportului Ben Gurion 
din Tel Aviv, principala poar-
tă de acces în Israel, până pe 
1 iunie, în condițiile scăderii 
continue a cazurilor de coro-
navirus din țară, după cum au 
raportat surse familiarizate cu 
această temă. Potrivit relatări-
lor, Israelul le poate permite 
vizitatorilor din așa-numite-
le „țări verzi” să intre, după 
parcurgerea mai multor pro-
tocoale impuse de Ministerul 
Sănătății. 

Lista țărilor verzi cuprin-
de mai multe națiuni cu rate 
relativ scăzute de infectare cu 

coronavirus și care au 
adoptat legi ce prevăd 
purtarea echipamen-
telor de protecție 
personală.

Noul plan le va 
cere de asemenea is-
raelienilor să 
anunțe Minis-
terul Sănătății 
înainte de a 

călători peste hotare și 
să se supună unor con-
troale medicale înaintea 
plecării și la întoarcerea 
în țară. 

Turismul israelian a 
fost grav afectat după izbuc-
nirea epidemiei de coronavi-
rus la mijlocul lunii martie, 
reprezentanții hotelurilor, re-
staurantelor și liniilor aeriene 
implorând guvernul să ofere 
ajutoare suplimentare pentru 

industriile aflate în dificulta-
te și să relaxeze restricțiile de 
circulație.

STOPSTOPSTOP
Israelul este acuzat că se 

află în spatele unui atac ci-
bernetic asupra calculatoare-
lor din portul Shahid Rajaee 
din Iran, atac care a provocat 
blocaje masive pe căile na-
vigabile din zonă, conform 
Washington Post.

Citând oficiali guverna-
mentali din SUA, ziarul a 
declarat că, din 9 mai, per-
turbarea calculatoarelor ira-
niene s-a efectuat probabil ca 
represalii pentru o tentativă 
anterioară de atac cibernetic 
asupra sistemelor rurale de 
distribuție a apei din Israel.

Ambasada Israelului la 
Washington nu a răspuns so-
licitării de comentarii asupra 
raportului american.

Directorul general al Or-
ganizației maritime și portu-

are a Iranului, Mohammad 
Rastad, a declarat agenției de 
știri ILNA săptămâna trecută 
că atacul nu a pătruns în cal-
culatoarele organizației și nu 
a fost capabil să se infiltreze și 
să deterioreze o serie de siste-

me de operare private.
Un oficial de securi-

tate al guvernului irani-
an a declarat că atacul 
a fost „extrem de pre-
cis”, iar pagubele aduse 
portului iranian au fost 
mai grave decât cele de-
scrise în conturile ofici-
ale iraniene.

  GAZETA TELEGRAME 



••  GAZETA ROMÂNEASCĂGAZETA ROMÂNEASCĂ 2323Joi ,  21 mai  2020Joi ,  21 mai  2020

xvcbzfhgkshgkscaneascaGAZETA ÎNSEMNĂRI

Hedi S. SIMON

Arkady Raikin şi 
estrada modernă în Rusia

În Rusia au existat întotdeauna ar-
tiști talentați, cântăreți celebri, ba-
lerini născuți în Școala coregrafică 

a renumitului Pettipa, actori dramatici, 
interpreți ai unor roluri celebre create de 
dramaturgi nu mai puțini celebri precum 
Cehov, Tolstoi, Ostrovski, Gorki...

Estrada însă, în sensul modern al cu-
vântului, s-a născut o dată cu apariția 
pe scenă a lui Arkady Raikin. El a fost 
primul care a îmbogățit teatrul de estra-
dă, adăugând cântecelor și dansurilor 
cu iz folcloric stilizat un nou repertoriu, 
constând în completarea programului 
de către un prezentator – cupletist, care 
recită texte umoristice savuroase, trans-
formându-le pe nesimțite într-o satiră a 
societății. Publicul se distra până la fre-
nezie, chiar dacă numai parțial era recep-
tat mesajul satiric sau sarcasmul din mo-
nologul prezentatorului. Arkady Raikin 
a fost deschizător de drumuri în crearea 
adevăratului program umoristic-serios 
pe scenele rusești. El a fost considerat 
întotdeauna un simbol, un fenomen fără 
egal în talent, farmec scenic și perfecți-
une artistică.

Arkady Isaakovici Raikin s-a născut 
la Riga în 1911, dar a copilărit în Petro-
grad, unde și-a desăvârșit studiile drama-
tice, în pofida nemulțumirii tatălui său 
în ceea ce privește drumul ales. El a fost 
admis la facultatea de arte dramatice, fi-
ind studentul lui Vladimir Soloviov, un 
cunoscut expert în „commedia dell.arte” 
și în teatrul lui Molière. Acest lucru in-
dica deja viitoarea cale artistică spre care 
tindea Raikin, iar începuturile pe scenă 
le-a făcut în spectacole pentru copii și 
la teatrul de păpuși. În 1939, Raikin se 
prezintă la un concurs național al artiș-
tilor de estradă, unde obține premiul al 
doilea pentru interpretarea a două nume-
re: „Chaplin” și „Mișka”. În continuare, 
Raikin a devenit un artist tot mai cunos-
cut și apreciat, fiind solicitat în calitate 

de prezentator în spectaco-
le de estradă în multe ora-
șe din Rusia, cu precădere 
la Moscova și Leningrad. 
Familia sa, soția și cei doi 
copii, avea chiar două do-
micilii, la hotelul „Mosko-
va” și într-un apartament din Leningrad. 
În timpul războiului, Arkady Raikin a 
fost prezent pe toate fronturile pe urmele 
combatanților, prezentându-le programe 
ori de câte ori prindea câte o clipă de 
liniște ca să ofere puțină bucurie și spe-
ranțe ostașilor.

După război, el și-a continuat acti-
vitatea, obținând titluri înalte și premii 
pentru activitatea sa artistică. Odată cu 
trecerea anilor, Raikin s-a desprins de 
textele scrise de către scenariștii care îi 
furnizau materialul amuzant pentru re-
prezentații. El a început să modifice, să 
șlefuiască materialele pentru ca până la 
urmă, să și le scrie singur, conform punc-
tului său de vedere despre situația reală 
din jur. El considera că „o manieră spi-
rituală de a scrie constă, printre altele, și 
din faptul că presupune inteligență și din 
partea spectatorului”. Această idee nu 
putea să supere cenzura, deoarece Raikin 
a folosit un citat din „Caietele critice” ale 
lui Lenin. (În anii ’70 mai existau citate 
din lucrările lui Lenin, citate trecute sub 
tăcere de către bolșevicii fanatici). Rai-
kin și-a permis să dezvăluie prin umor 
tarele societății sovietice, devenind une-
ori incisiv, dar străduindu-se pe cât po-
sibil să nu depășească limitele peste care 
suna clopoțelul K.G.B.-ului. Și totuși, el 
a avut de suferit și consecințe. La Teatrul 
de Estradă din Moscova, a venit într-o zi 
un ordin „de sus” ca rândul întâi din sala 
de spectacol să fie liber. Timp de o lună, 
seară de seară, acest rând a fost ocupat 
de către niște inși dubioși, îmbrăcați în 
același stil, fiecare având un carnețel de 
notițe, în care scriau fără încetare cât ți-

nea spectacolul. Raikin însă nu s-a lăsat 
deranjat, nu s-a speriat, deoarece știa că 
publicul îl iubește, este alături de el, la fel 
ca și spectatorii din străinătate datorită 
deselor turnee pe care le făcea.

Într-o zi însă, s-a lansat zvonul că 
Raikin a transferat sicriul mamei sale 
în Israel, iar în sicriu a ascuns mult aur 
și valută. Deși el a dezmințit acest zvon 
imediat, dar ca orice bârfă, era suficient 
să iasă dintr-o singură gură, că a și înce-
put să circule. El știa de unde vine zvonul 
acesta și cu ce scop. Era pe atunci bolnav, 
după un infarct. Totuși, a cerut o audi-
ență la Comitetul Central, fiind primit 
de însuși respectivul care a lansat bârfa 
răutăcioasă la adresa sa. Într-o discuție 
între patru ochi, Raikin i-a spus: „Am ve-
nit să te întreb ce preferi, să spui tuturor 
ce știi despre mine, iar eu la rândul meu 
să povestesc în schimb despre corupția 
și hoțiile tale, ori retragi toată mascara-
da iscată în jurul mormântului mamei 
mele?”. Cu aceasta s-a încheiat întreaga 
poveste și s-a așternut liniștea. Ultimul 
turneu Raikin l-a efectuat în America în 
fața unui public care, la apariția sa pe 
scenă, s-a ridicat în picioare plângând. 
Admiratorii săi trăitori în America, au 
continuat să-l iubească ca pe vremuri, 
iar atunci au presimțit că este ultima lor 
revedere.

Arkady Raikin a încetat din viață în 
anul 1987 la vârsta de 77 de ani. Tatăl 
său, Isaak Davidovici Raikin din Riga, 
nu s-ar fi supărat atât de rău pe fiul său 
Arkady, dacă ar fi știut câtă bucurie și 
câte zâmbete a adus el oamenilor pentru 
a le încălzi inimile.

Arkady Arkady 
RaikinRaikin
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GAZETA CULTURA

Dr. Irina AIRINEI

IZVOARE DE APĂ VIE

Noul număr al Revistei IZ-
VOARE, cel de-al șaselea din 
seria nouă, reprezintă un eve-

niment editorial și artistic de netăgă-
duit. Asociația Scriitorilor Israelieni de 
Limbă Română publică anual această 
revistă prestigioasă, prezentând, de fi-
ecare dată, un florilegiu de producții 
literare alese. 

Creată prin anii ‘60 ai secolului tre-
cut și fondată juridic în 1973, ASILR 
a reprezentat, decenii de-a rândul, 
nucleul vieții literare israeliene de ex-
presie românească, condusă, rând pe 
rând, de scriitori consacrați atât în 
România cât și în Israel: să nu uităm 
înflăcărarea conducătorilor, comitete-
lor de coordonare, promotorilor, edi-
torilor, membrilor ASILR. 

Li se cuvine reamintirea muncii lor 
de pionierat literar în Țara Sfântă. Un 
argument pentru neuitare este și acest 
număr de revistă, excepțional ilustrat 
de irepetabilul Andy CEAUȘU, se-
condat cu cinste de Eduard MATTES. 
Diversitatea stilistică, valoarea, chiar 
dacă inegală, caracterizează peisajul 
liric al acestei antologii literare a Aso-
ciației Scriitorilor Israelieni de Limbă 
Română. 

Bianca MARCOVICI, poeta vio-
lonistă, vine cu cel mai recent buchet 
liric, diafan curcubeu peste Haifa iubi-
tă, Haifa luxuriantă, Haifa sfâșiată de 
rachete, Haifa însângerată, câtă „me-
lancolie a neasemuitului inorog” în 
această poezie a paradisului pierdut, 
a femeii sfâșiate între dorinți surde și 
spectrul iremediabilei întomnări... Li-
via ABBA scrie o poezie anecdotică. 
Alexandru ANCA o poezie cantabilă, 
evocatoare, Emilia ATABA are vers cu 
sonorități repetitive, ca un ecou. Poezia 
Beatricei BERNATH se aude în „peș-
tera” pentru care cunoașterea Ideilor 
este doar o reamintire („anamnesis”) 
a sufletului încarcerat în corpul fizic. 
Andy CEAUȘU, umorist și desenator 

redutabil, dă culoare IZVOARELOR 
cu ilustrații memorabile: peniță fină și 
de grafician și de poet. ANDREI FISC-
HOF se află într-un fascinant „Dialog 
imaginar”, iar „Uitarea de sine” face cu 
putință „Atingerea umbrei”. Spirit po-
limorf, ADY COVALIU cultivă stilul 
oximoronic în „Efemer și etern”. Simon 
GLASBERG evocă liric „Transnistria”, 
Rodica GRINDEA reprezintă expresia 
hybrisului unui conștient glisant în 
această poezie a „tandrei sălbăticiuni” 
care-și descoperă chipul în oglinda în-
șelătoare a vieții. Maria GĂITAN MO-
ZES întinerește, creionând neobosit cu 
inima și condeiul un cerc care se închi-
de, dăruind Basarabiei natale prinosul 
liric al dragostei de oameni. Nicolae PA-
VEL este și el o voce sensibilă iar Liliana 
PAUL cântă marea cum numai ea știe. 
Prof. Silviu SANIE își continuă Calea 
dilematică în poezie iar Shaul LEIZER 
este un lamento patetic, o voce lirică 
în deșert și Mioara IARCHY LEON se 
tânguie visând la limanul speranței.

Revista cuprinde proză ficțională, 
proză memorialistică, lucrări științi-
fice, eseuri. Proza de ficțiune este re-
prezentată, cu imaginație debordantă 

și condei profesionist de Adina HER-
SHCOVICI, Silvia KATZ IANĂȘI, 
Berthold ABERMAN TELLU.

Printre memorialiști îl menționăm 
pe Raul ANCHEL iar proza umoris-
tică strălucește prin condeiul experi-
mentatului Alexandru ANDY.

Acad. Jean ASKENASY vine cu o 
relatare memorabilă despre Seminarul 
„Nicolae Cajal” de la Universitatea Tel 
Aviv. Prozatorul binecunoscut și în Ro-
mânia, Harry BAR-SHALOM, vine 
cu pagini de literatură memorialistică 
într-o notă de melancolie autoironică 
iar Getta BERGHOFF realizează un 
impresionant portret Zubin Mehta în 
cheie iudaică. Tot la categoria memo-
rialiști ar fi de menționat numele lui 
Ernest HUȘANU și, tot la capitolul 

mărturisiri (autobiografice) se-nșiră 
nume de scriitori redutabili, precum: 
Silvia IANĂȘI KATZ, Paul LEIBO-
VICI, Arie KUPFERSCHMIDT, Ser-
giu BRANDEA.

Magdalena BRĂTESCU se prezintă 
cu pagini uimitoare de romane exotice, 
Madeleine DAVIDZON cu o înduio-
șătoare povestire și Francisca Stoleriu 
cu o minunată piesă de proză scurtă, 
„Nadia”.

Gabi MOSCOVICI semnează două 
frumoase recenzii pe maginea unor 
lecturi sine qua non: David Gross-
man, „Cineva cu care să fugi de acasă” 
și Heather Morris, „Tatuatorul de la 
Auschwitz”.

„Îndrăgostiții în examene” ai lui 
Rely SCHWARTZBERG relevă un 
epos diafan al primelor, timidelor iubiri. 

Ada SHAULOV îl prezintă pe fiul ei, 
Or, protagonistul romanului „Lumini 
în beznă”

Discursul narativ de un realism crud 
al lui Marcu SIMIONOVICI, despre 
„cei de rasă superioară” recreează, în 
cheie tragică, absurdul istoriei trăite. 
Blestemul existențial înnegurează până 
și ultima vocabulă din text.
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Prozatoare de forță și de har, Hedi 
S. Simon ne trimite la marile adevăruri 
ale vieții iar narațiunea Franciscăi STO-
LERU declanșează, a câta oară, o vrajă 
căreia nu îi poți rezista. 

Bardul Mihai BATOG-BUJENIȚĂ 
spune „Povești noi pe strune de străvechi 
lăute” iar Daniela Semenescu recenzea-
ză inspirat o încântătoare reușită scrii-
toricească a Madei Davidsohn, „A patra 
fiică”.

Peisajul nu ar fi complet fără alte 
două specii literare prezente în revistă: 
epigrama reprezentată de doi clasici în 
viață ai genului, Lică BLUTHAL și Da-
rius LIBER și jurnalismul narativ, lite-
ratura non-ficțională a editorialelor, re-
prezentată de penetrantul verb al Ioanei 
TOFF și de marea capacitate de sinteză 
a lui Dragoș NELERSA. Un jurnalism 
ardent evidențiind toate cele trei niveluri 
de comunicare, informarea, explicarea 
și comentarea. De aici începe originali-
tatea/ creativitatea, jurnalismul narativ, 
literaturizat. Editorialele Gazetei Ro-
mânești sunt o divadă că retorica, artă/ 
știință care cuprinde canonul practic 
(Invenție, Structură/ Aranjament, Stil, 
Prezentare și Memorie – Aristotel) are 
ca scop recunoscut persuasiunea, crea-
rea unui discurs public cu intenția de a 
influența auditoriul, de a încerca prac-

tica artistică de folosire a argumentelor, 
figurilor de stil, structurilor gradate și 
prezentării puternice, totul pentru a pu-
tea să convingă.

Să nu-i uităm pe oaspeții revistei, 
fiecare cu afinitățile lui...elective: me-
morialiștii Ivan Lungu cu „Destine 
confluente”, Martha Eșanu („Din nou în 
Iașul natal”), criticul Horia BĂDESCU 
cu o sensibilă recenzie („Cu toamna pe 
buze”) la florilegiul liric la Cleopatrei 
Lorințiu, „Anii scurți”.

Și pentru că orice sfârșit reprezintă, 
de fapt germenii unui nou început, să 
încheiem în nota meditativă a prefeței 
semnate de Dragoș NELERSA: Creație 
fără frontiere sau, aș zice eu, despre Cre-

ație și Identitate:
„Desigur, ne întrebăm dacă limba e 

singurul element determinant al identi-
tății național-literare sau dacă mai sunt 
și alte elemente. Tematica scriitorului 
israelian este alta decât a celui român 
get-beget? Peste ani,va fi interesant de 
studiat istoria cărei literaturi ne va con-
semna și pe noi, scriitorii israelieni de 
limbă română. Trăim într-o țară spe-
cială, într-un mediu original și unic în 
lume în care din punct de vedere literar 
s-au adunat scriitori din toate colțurile 
lumii. Unii s-au ebraizat, dar majoritatea 
au continuat să scrie în limba maternă. 
Și pentru noi, originarii din România, 
este foarte important să avem literatură 
în limba țării mamă. Rădăcinile le avem 
în sânge și ar fi o mare greșeală să le rene-
găm; dimpotrivă, ele trebuie transmise 
urmașilor noștri ca parte a culturii do-
bândite din casa părintească”. 

GAZETA CULTURA

POEZIE ROMÂNEASCĂ ÎN ȚARA SFÂNTĂ
AȘ VREA SĂ TE MAI ȚIN DE MÂNĂ 

de Paul Liliana
Iată e iarăși primăvară
Și plouă cu petale de culoare.
Aș vrea să te mai țin de mână
Când stăm și ne-ncălzim la soare.

Se-ntorc în stoluri păsări călătoare
La cuibul vechi;
Și-aș vea să te mai țin de mână,
Privindu-le pe cer cum trec.

Și în grădini e multă veselie;
Bobocii se deschid pe rând
Și-aș vrea să te mai țin de mână

Când le privim pe cer cum trec.

Cu valurile, acum line,
Marea mesaje ne trimite
Și-aș vrea să te mai țin de mână
Când rătăcim pe plajele însorite.

Lipsești atât de mult din viața mea
Și mi-e atât de dor de tine;
Ți-aș prinde mâna strâns și nu te-aș  

mai lăsa
Să pleci nicicând de lângă mine.

ABONAMENTE LA  
PRESA ROMÂNEASCĂ

un mod sigur de a primi în 
fiecare săptămână publicaţia 

preferată la domiciliu!
Plata prin CEC sau card bancar!

Revista Familiei:  
330 şekeli/3 luni

Gazeta Românească:
285 şekeli/3 luni

SUNAȚI LA 0524-716004
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Oraşul cu două seturi  
de restricţii

La fel ca mulți alți proprietari de afaceri mici, Monic van 
der Krogt a fost afectată serios de criza coronavirusului. 
Terasa cafenelei sale 

dintr-un mic oraș belgian 
este complet goală – „Nu 
a fost niciodată atât de li-
niște. Niciodată!”, spune 
ea uitându-se spre local.

Povestea ei, însă, este 
atipică. Deși orașul în 
care locuiește este belgi-
an, el este, de asemenea, 
și olandez, cel puțin parțial. La două minute de mers pe stra-
dă, intri în Olanda. Dacă mai mergi câteva sute de metri, te 
întorci în Belgia.

Baarle-Hertog este o mică enclavă belgiană în interiorul 
Olandei, la doar 10 kilometri de graniță, însă este tăiat în 
două de un alt oraș – Baarle-Nassau, olandez. Această biza-
rerie politico-geografică, care datează din evul mediu și din 
fragmentarea politică feudală, este aproape irelevantă în mod 
obișnuit. Criza coronavirusului a schimbat, însă, termenii 
problemei.

Belgia, cu un număr aproape dublu de morți față de Olan-
da, a instituit restricții mult mai dure decât vecina sa de la 
nord. Cafenea lui van der Krogt, în Belgia, nu se poate deschi-
de, însă concurența, cafenelele de peste drum care aparțin de 
Olanda se vor redeschide fără probleme începând cu 1 iunie.

Magazinele au rămas deschise în Olanda, dar închise în 
Belgia, ceea ce înseamnă că rezidenților belgieni le-a fost in-
terzis și să traverseze strada pentru a se aproviziona din Olan-
da. O mare problemă a întâmpinat proprietara unui magazin 
prin incinta căruia trece granița dintre cele două țări. Con-
form regulilor de carantină, Sylvia Reijbroek poate să vândă 
doar persoanelor cu cetățenie belgiană, ceea ce ar însemna 
că clienții care intră în magazinul ei trebuie să se legitimeze 
înainte de a putea achiziționa un produs.

Pentru Julien Leemans, a cărui casă este și ea brăzdată de 
graniță, regulile de restricție belgiene înseamnă că nu poate 
ieși din casă la cumpărături – deși la ieșirea din casă este pe 
teritoriu olandez – „90% din casa mea este în Olanda, doar 
toaleta, în jur de 10% este în Belgia”, spune el.

Pandemia de coronavirus, restricțiile de circulație 
și distanțarea socială au afectat puternic multe 

magazine și localuri de pe tot globul. Și mai 
complicat a fost pentru cei care au trebuit să 

respecte două seturi distincte de măsuri. Este cazul 
magazinelor dar și cetățenilor dintr-un oraș care 

este „secționat” de granița dintre Belgia și Olanda

Restaurare la Auschwitz

„Obiectele au fost 
recuperate cu 
atenție, analizate 

și predate”, a precizat 
vineri într-un comu-
nicat Fondul Național 
Austriac pentru victi-

mele național- socialismului. „A fost descoperit astfel un alt 
element din puzzle-ul istoriei acestei construcții”.

Obiectele au fost descoperite în Blocul 17 din lagărul 
principal al complexului Auschwitz- Birkenau, unde au fost 
încarcerate victimele persecuției Germaniei naziste în timpul 
celui de-al Doilea Război Mondial.

Nu este o coincidență că vatra de foc era folosită drept 
ascunzătoare, întrucât se știe că în acel Bloc fuseseră încar-
cerați coșari.

Cuțite, furculițe, foarfeci, bucăți din piele, unelte 
de cizmărie și fragmente de încălțăminte au fost 

descoperite în interiorul unei vetre de foc pe timpul 
unor lucrări de restaurare desfășurate la fostul 

lagăr de concentrare de la Auschwitz

Pescari salvaţi

Micuța ambarcațiune, echipată cu motor, a acostat 
la Namoluk, cel mai mic atol din Micronezia, la 
aproximativ 1.600 de kilometri distanță de locul 

de unde cei trei au plecat la pescuit.
„Erau slăbiți, cum era și de 

așteptat după 40 de zile pe-
trecute pe mare”, a declarat 
Jack Niedenthal, secretarul 
pentru sănătate al statului In-
sulele Marshall. Cei doi pes-
cari au fost identificați drept 
Godfrey Capelle și Thomas 
Benjamin, însă nu au fost 

oferite informații despre o a treia persoană care i-a însoțit pe 
mare, Junior Joram.

Cei trei bărbați au plecat de pe insula Ebeye pentru o par-
tidă de pescuit. Ambarcațiunea lor s-a confruntat încă de la 
scurt timp după plecare cu probleme la motor, iar vântul pu-
ternic și marea agitată i-a purtat în derivă.

Doi pescari din Insulele Marshall au reușit să 
ajungă pe un mic atol, după șase săptămâni în 

derivă în Pacific, au anunțat joi autoritățile, fără 
a preciza însă nimic despre soarta unui al treilea 
pescar care s-a pierdut pe mare alături de cei doi



••  GAZETA ROMÂNEASCĂGAZETA ROMÂNEASCĂ 2727Joi ,  21 mai  2020Joi ,  21 mai  2020

xvcbzfhgkshgkscaneascaGAZETA MONDENE

Miliardarul care vrea  
să se mute cu chirie

Potrivit CNBC, patru 
dintre aceste propri-
etăți se află în carti-

erul Bel-Air, iar a cincea în 
cartierul Hillsborough din 
Silicon Valley. Proprietatea 
din Hillsborough este for-
mată din 20 de hectare de 
teren în natură, cu poteci 
amenajate pentru drume-
ții, grădini și un conac cu 
10 dormitoare ce datează din 1916. De asemenea, la începutul 
lunii mai, Musk a mai pus pe piață două proprietăți localizate 
în Bel-Air pentru suma de 39.5 milioane dolari.

Săptămâna trecută, mogulul a explicat că dorește să-și vân-
dă casele pentru a sta în chirie. Elon Musk a afirmat că a luat 
această decizie deoarece, potrivit lui, proprietățile deținute îl 
trag în jos. Omul de afaceri are o avere de 36 miliarde dolari.

A intrat în graţiile  
unei vecine tinere

Al Pacino este un ac-
tor de renume, cu 
origini italiene, cu-

noscut pentru rolurile sale 
monumentale, dar și pentru 
incapacitatea de a se dedica 
unei singure femei sau vieții 
de familie. Deși prin viața și 
patul său au trecut numeroase 
femei, cu o frumusețe răvăși-
toare, niciuna dintre ele nu a rămas alături de el. Actorul a 
recunoscut, în numeroase interviuri, că fidelitatea este un 
termen al cărui sens nu dorește să îl învețe vreodată. 

Celebrul actor Al Pacino a ajuns la vârsta de 80 
de ani, însă nu se dezice de renumele său de 

devorator de femei. A avut numeroase relații, de 
scurtă sau lungă durată, cu femei care ar fi putut 

să îi spună tată din cauza diferenței de vârstă. 
Legăturile lui amoroase nu au rezistat testului 

timpului, căci actorul a recunoscut senin că 
fidelitatea nu îi este un concept cunoscut. Ultima 

victimă a octogenarului? O vecină tânără...

Elon Musk a decis să își vândă toate proprietățile 
și să se mute cu chirie. Miliardarul american deja a 
scos la vânzare cinci dintre proprietățile pe care le 

deține în California, pentru suma de  
97.5 milioane dolari

Gala Oscar din 2021

De 92 de ani încoace, Oscaruri-
le au fost organizate la finalul 
lunii februarie. Anul viitor, 

din cauza epidemiei de COVID-19 
care până la 12 mai 2020, a făcut pes-
te 81.000 de morți și a îmbolnăvit 1,4 
milioane de oameni pe teritoriul SUA, 
festivitatea va avea loc în luna mai sau 
în luna iunie. 

Decalajul de patru luni este cauzat 
de imposibilitatea unor cineaști de a re-
veni pe platourile de filmare din cauza 
restricțiilor impuse de pandemie. Deci-
zia de a schimba calendarul Oscarurilor 

este o premieră în istoria de 
93 de ani a galei. Organiza-
torii au fost nevoiți să ia în 
considerare acest aspect după ce multe 
ecranizări și-au amânat data lansării în 
cinematografe din cauza măsurilor de 
carantină.

Unul din membrii juriului Osca-
rurilor a declarat recent, sub protecția 
anonimatului, că „această criză declan-
șată de coronavirus a făcut imposibilă 
realizarea unor planuri concrete pentru 
2021. 

Organizatorii Premiilor Academi-

ei Americane de Film discută de săp-
tămâni bune pentru a găsi soluții să 
salveze gala. Practic, există riscul să 
nu avem ce juriza, având în vedere că 
multe dintre filmele care trebuiau să 
candideze pentru o statuetă în 2021, 
fie nu și-au încheiat filmările, fie încă 
nu au fost lansate în cinematografe. S-a 
luat în calcul inclusiv ca unele filme să 
devină eligibile pentru gala din 2022, 
dacă nu reușesc să întrunească toate 
condițiile de participare în 2021. 

Organizatorii Galei Premiilor Academiei Americane de Film 
sunt pe cale să facă un lucru fără precedent în istoria de 
93 de ani a Oscarurilor. Gala din 2021 va fi decalată cu 

patru luni pentru a le permite tuturor cineaștilor să încheie 
filmările aflate în derulare și să facă lansările filmelor, după 

ce au fost grav afectați de epidemia de COVID-19

Elon MuskElon Musk
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GAZETA UMORISTICĂ

UMOR
Un bărbat era judecat pen-

tru două crime. Judecătorul îi 
spune:

- Ești acuzat că ți-ai omorât 
soția în bătaie cu ciocanul.

Se aude cineva strigând 
din spatele sălii de judecată: 
„Nenorocitule!”

Judecătorul continuă:
- Ești acuzat că ți-ai omorât și fiica 

în bătaie cu ciocanul!
Se aude din nou cineva strigând din 

spatele sălii de judecată: „Nenorocitu’ 
naibii!”

Judecătorul se 
oprește, se uită la 
bărbatul din spatele 
sălii de judecată și i 
se adresează:

- Domnule, vă 
înțeleg furia și frus-
trarea în fața unei 
asemenea crime, dar 
vă rog să vă abțineți 

sau vă voi acuza de sfidarea curții! Aveți 
vreo problemă cu asta?

Bărbatul se ridică și spune:
- Sunt vecin cu acest nenorocit de 

15 ani și de fiecare dată când i-am cerut 
cu împrumut un ciocan, mi-a spus că 
nu are.

Moda măştilor tanga

Israelul se pregă-
tește intens pen-
tru sezonul esti-

val. Au fost lansate 
primele măști tanga, 
în realitate o ață trasă 
prin gură, care permi-
te să te bronzezi pe 
toată fața uniform, 
nu cu pete pătrățoase, 
cum s-ar întâmpla cu 
măștile clasice. Deși 
au 10% din materia-
lul unei măști norma-
le, măștile tanga sunt 
de 3 ori mai scumpe, semn că domnia și 
prostia se plătesc și în carantină.

Producătorul măștilor tanga spune că 
legea nu prevede clar ce dimensiuni tre-
buie să aibă măștile, deci e perfect normal 
să existe libertate de alegere.

Noile măști tanga vin în diverse culori 
și avantajează buzele pline, cărnoase. Ele 
nu favorizează deloc buzele subțiri, care 

ar trebui mai degrabă acoperite, ca să nu 
ofere un spectacol dizgrațios trecătorilor. 

Atenție! Ca să fie eficiente, măștile 
tanga trebuie puse exact între buze, și nu 
sub ele sau deasupra, cum fac unii incon-
știenți! Ajută și dacă îți injectezi buzele ca 
să le faci mai mari. Buzele umflate blo-
chează virușii, care se panichează când 
văd buzele exagerate.

Trompeta 
(această rubrică este un pamflet şi trebuie tratată ca atare)

BEEP  BEEP

INCURSIUNI ÎN 
UNIVERSUL EPIGRAMEI 

ROMÂNEȘTI
Selecţii: Laurențiu Ghiță

Florin Rotaru – Buzău
Asceză
Când o ispită dulce, femeiască,
Mă tulbură c-un evident motiv,
Mă rog la Dumnezeu să 

mă-ntărească,
Dar iau și o Viagra, preventiv.

Unei prietene ecologiste
Fiind copilă, ea visa
Că animale va salva;
Și-un dobitoc tot a salvat,
Fiindcă nu s-a măritat.

Intenția contează
Am vrut să o salvez pe soacra mea,
I s-a aprins capotul când gătea,
Dar gestu-a fost nițel întârziat
Și nici benzina n-a prea ajutat.

Soţioara mea
E frumușică mititica:
Păr lung ca foșnetul mătăsii,
Năsucu-l are ca bunica,
Ochii lui tac-su, gura mă-sii...

Importanța dialogului în căsnicie
De-atâția ani comunicăm, cuminte,
Ca oameni responsabili și maturi, 
Că nici n-avem nevoie de cuvinte, 
Doar semne și vreo două-njurături. 

Norocul... inocentului
Sunt conștient că m-a salvat
Și-i port recunoștință vie, 
Fiindcă nu a acceptat 
Când am cerut-o de soție.

Soartă
Ne întâlneam pe înserate
La ceas, la Universitate,
Și de trei luni sunt soțul său,
Ce va să zică ceasul rău... 

Statistici
În tinerețe, când eram holtei,
M-am bucurat și eu din plin de viață
Și am iubit vreo sută de femei;
(Trei dintre ele chiar au fost de 

față).
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Medicul echipei ȚSKA murit 
din cauza virusului

Abjelilov, tatăl a doi copii, fu-
sese internat într-un spital 
moscovit la începutul acestei 

luni, însă nu a putut face față mala-
diei care a ucis deja peste 300.000 de 
persoane în întreaga lume.

„Astăzi a murit bunul nostru pri-
eten, coleg, medic excelent și extra-
ordinar om de familie, Roman Ab-
jelilov. El a luptat cu disperare, dar 
nu a putut face față complicațiilor 
cauzate de infecția cu coronavirus”, 
a precizat ȚSKA Moscova într-un 
comunicat.

Conducerea Euroligii masculine 
de baschet, cea mai importantă com-
petiție continentală intercluburi, a 
transmis „cele mai profunde con-

doleanțe familiei și ȚSKA” în urma 
decesului lui Roman Abjelilov.

Spaniolul Sergio Rodríguez, care 
a evoluat la ȚSKA în sezonul trecut, 
a regretat, de asemenea, această pier-
dere: „Odihnește-te în pace Roma. 
Nu vom uita niciodată bunătatea și 
afecțiunea ta. Condoleanțele mele 
familiei, soției, copiilor și întregii fa-
milii ȚSKA”, a scris baschetbalistul.

Medicul echipei de baschet ŢSKA Moscova, Roman Abjelilov, a 
încetat din viață sâmbătă, în capitala Rusiei, la vârsta de 44 ani, 

decesul său fiind provocat de noul coronavirus,  
a anunțat clubul rus pe rețelele de socializare

Mike Tyson revine

Unul dintre cei mai mari boxeuri din 
istorie, americanul care și-a înche-
iat cariera în 2005, ar putea purta 

din nou mănușile, de această dată într-un 
meci caritabil, „care să ajute persoanele 
fără adăpost” – după cum spune Tyson. 
Printre cei provocați de fostul sportiv se 
află jucătorul de rugby și boxeurul neo-ze-
elandez Sonny Bill Williams, rugbistul 
australian Paul Gallen, dar și fostul mare 
boxeur Evander Holyfield, care de curând 
a început și acesta antrenamentele și des-
pre care presa de peste ocean anunță că îl 
va înfrunta în prima luptă.

„Iron Mike” a devenit cel mai tânăr campion mondial la categoria grea, 
din toate timpurile, în 1986, la 20 de ani, când l-a învins pe Trevor Berbick. 
În cariera sa, a câștigat 50 din 58 de lupte.

„Bătrânul campion” este foarte aproape de a se întoarce în 
ring, la 53 de ani, și este pregătit să provoace un adversar 

pentru prima sa luptă de la revenire

Cea mai influentă 
persoană din 

istoria F1

Schumacher are în palmares șapte titluri 
de campion mondial, în 1994, 1995 
(ambele cu Beneton), 2000, 2001, 

2002, 2003 și 2004 (toate cinci cu Ferrari), 
performanță neegalată până acum.

Din păcate, marele sportiv a avut un acci-
dent nefericit la ski. Schumacher a lovit o pia-
tră îngropată în zăpadă, a fost aruncat la trei 
metri deasupra pârtiei, după care a aterizat 
într-o zonă presărată cu alți bolovani. Chiar 
dacă purta o cască de protecție, Schumacher 
a rămas inconștient. La 16 iunie 2014, „Ba-
ronul Roșu” a fost scos din comă și externat 
de la spitalul din Grenoble. Familia a decis 
să-l mute în Elveția, la spitalul universitar din 
Lausanne.

La 9 septembrie 2014, Michael Schuma-
cher a fost mutat la reședința personală aflată 
pe marginea lacului Geneva. Familia germa-
nului a transformat reședința într-un spital de 
mici dimensiuni. Conform presei elvețiene, 
tratamentul lui Michael Schumacher costă în 
jur de 55.000 de euro, pe săptămână. Toți cei 
care lucrează pentru familia Schumacher, sunt 
obligați să nu „scape” informații în spațiul 
public cu privire la starea campionului.

Michael Schumacher a fost ales 
de fanii F1 drept cea mai influentă 
persoană din istoria acestui sport. 

Pe listă s-au aflat 32 de personalități 
care au avut o influență importantă 

asupra Formulei 1

Michael SchumacherMichael Schumacher

Mike TysonMike Tyson
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Magdalena BRĂTESCU

„Lăsaţi-mă să cânt” de Gherase Dendrinode Gherase Dendrino
la Opera din Cluj

Cu ocazia centenarului Marii 
Uniri, Opera din Cluj, și ea 
centenară, a inclus în reper-

toriul său opereta „Lăsați-mă să cânt” 
de Gherase Dendrino, lucrare pentru 
care compozitorul a fost distins cu 
Premiul de Stat. Este un grandios 
spectacol eveniment în montarea 
talentatului regizor Cătălin Ionescu 
Arbore. Interesant că Arbore-tatăl a 
regizat premiera absolută în 1954, pe 
vremea când Cătălin era în pântecele 
mamei care a cântat în spectacol!

Gherase Dendrino, autor al ope-
retelor „Lăsați-mă să cânt” și „Ly-
sistrata”, a compus și romanțe, muzică 
ușoară și de film. „Lăsați-mă să cânt”, 
pe libretul scris de Liliana Delescu, 
Erastia Sever și Viorel Cosma, prezintă 
un episod din viața celebrului compozi-
tor român Ciprian Porumbescu (născut 
Golombiovski). Cel care a semnat cunos-
cuta „Baladă pentru vioară și orchestră”, 
prima operetă românească „Crai nou” 
pe versurile lui Vasile Alecsandri, dar și 
cântece patriotice precum „Pe-al nostru 
steag e scris unire” și Trei culori” (fostul 
imn al „Epocii de aur”).

Subiectul are o valență istorică repre-
zentată de lupta pe tărâm artistic pentru 
eliberarea de sub Imperiul Habsburgic și 
afirmarea valorilor românești. Acțiunea 
se petrece la Brașov, în 1882. Ciprian 
Porumbescu, încrezător în viitorul Ro-
mâniei, iubitor al muzicii de inspirație 
folclorică și patriot-luptător pentru in-
dependență, își vede boicotată premiera 
operetei sale „Crai nou” de către Contele 
de Lichtenberg, trimis al curții imperiale 
din Viena. 

Rivalitatea culturilor, germană și ro-
mână, se termină în finalul operetei cu 
victoria lui Ciprian Porumbescu, susți-
nător al muzicii de inspirație populară 
românească și succesul lui „Crai nou”, 
cântat în sala de festivități a Liceului 

Andrei Șaguna unde compozitorul era 
profesor de muzică.

„Lăsați-mă să cânt” conține și câteva 
episoade romantice, dragostea recipro-
că dintre Ciprian (Cristian Mogoșan) și 
Berta Gorgon (studenta Diana Gheor-
ghe) și cea neîmpărtășită de compozitor 
a Marthei Roth (Diana Țugui), precum 
și iubirea cuplului comic Suzana (Iulia 
Merca) și Nastasi (Bogdan Nistor).

Distribuția însumează nu mai puțin 
de patruzeci și șase de roluri principale, 
secundare și episodice, majoritatea fiind 
interpretate de soliștii Operei din Cluj. 
La care se adaugă studenți, coriștii și an-
samblul de balet al Operei și membrii 
Studioului de Operă „Lya Hubic”, corul 
de copii „Junior Vip” și al Colegiului de 
muzică „Sigismund Toduță”.

De-a lungul celor trei ore care trec 
în zbor, spectacolul trezește nostalgii și 
emoții artistice grație armoniei muzi-
cii din genuri variate, marșuri, cântece 
patriotice, hore și jocuri ardelenești, 
romanțe și valsuri, majoritatea bazate 
pe teme și cântece din compozițiile lui 
Ciprian Porumbescu.

Acțiunea se desfășoară în foarte re-
ușitele decoruri ale scenografei Adria-
na Urmuzescu care reprezintă cofetă-
ria „Cozonacul de aur” și restaurantul 
„Bolta rece”. Costumele reînvie sfârșitul 

veacului al XIX-lea, rochii elegan-
te cu fustă lungă, redingote pentru 
bărbați, culorile fiind splendid ar-
monizate pe grupuri de personaje, 
nuanțe de gri, mov, alb, costume 
folclorice și negrul pentru nobili-
mea germană a târgului.

Câteva interludii de balet în co-
regrafia Feliciei Șerbănescu au fost 
executate cu grație de soliștii Pa-
tricia Cenan, Paul Cuibus, Dorina 
Lucaciu și Liviu Har care au dat un 
farmec suplimentar muzicii. 

Orchestra sub bagheta maes-
trului Adrian Morar a reliefat toa-

tă frumusețea armoniilor componistice. 
Micile desincronizări, sau exagerările de 
volum sunt nesemnificative.

Solo de corn englez (Lucian Tompa), 
corurile „Râde iarăși primăvara” și „Crai 
nou”, „Balada”, valsul laimotiv „Te iu-
besc, draga mea”, celebra arie „Sărmane 
lăutar pribeag” și dramatica melodie 
„Lăsați-mă să cânt” care dă titlul ope-
retei sunt numai o parte din paleta mu-
zical dramatică a lucrării care încântă 
publicul îndemnându-l să le fredoneze 
pentru că le știe din copilărie, inclusiv 
cuvintele textelor! Dar în splendida 
montare a Operei din Cluj delectarea 
este completă. 

Spectatorii sunt încântați de Cristian 
Mogoșan cu vocea puternică, dicțiunea 
clară și un joc actoricesc acceptabil. Di-
ana Țugui și Diana Gheorghe impresi-
onează prin căldura glasului, timbrul 
plăcut, Țugui și prin evoluția artistic 
dramatică. 

Un cuplu delicios au făcut Iulia Mer-
ca și Bogdan Nistor excelenți ca dansa-
tori, cântăreți și comicul interpretării. 
Mi-a plăcut de asemenea steps-ul lui 
Ruslan Bârlea (Herman), Cristian Bog-
dan (polițistul ungur) și Petre Băcioiu 
(Lichtenberg).

Recomand acest spectacol superb!
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Rav. I. WASSERMAN

Ziua Ierusalimului

La 28 Iyar (adică anul acesta 22 
mai) este Ziua eliberării orașului 
vechi al Ierusalimului, Muntelui 

Templului și Zidului Plângerii, în tim-
pul războiului de șase zile din anul 1967.

În afară de luna renașterii, data pro-
clamării Statului Israel, care a avut loc la 
5 Iyar 5708/1948, Ziua Independenței 
statului evreu, mai există încă o dată la 
care a avut loc un eveniment impor-
tant pe drumul realizării „Începutului 
mântuirii” generației noastre. Ea este 
28 Iyar, Ziua eliberării Ierusalimului, 
proclamată pentru totdeauna ca „Ziua 
Ierusalimului”. 

Consiliul Superior Rabinic al Israelu-
lui a stabilit ca în această zi, rugăciunea 
să cuprindă psalmii de laudă „Halel”, 
care trebuie citiți în sinagogi. Există obi-
ceiul de a veni în acea zi la Ierusalim, 
în amintirea pelerinajului care avea loc 
odinioară, precum și ca expresie a autoi-
dentificării cu capitala Israelului și cu 
speranța reconstruirii Templului.

După 19 ani de la întemeierea Sta-
tului, conducătorii statelor arabe ne-au 
amenințat cu un război distrugător. Ei 
au concentrat forte militare uriașe lân-
gă granițele de nord, de est și de sud 
ale țării. Tzahal, Armata de Apărare a 
Israelului, nu a avut altă posibilitate 
decât să înceapă un război preventiv de 
apărare pe aceste trei fronturi, cu sco-
pul de a sparge centura înconjurătoare 
a dușmanului.

Dar Dumnezeu a ve-
nit în ajutorul fiilor săi, 
așa cum a venit în toate 
războaiele Israelului și 
Tzahal a reușit să distrugă 
principalele centre de for-
ță ale dușmanului pe toa-
te cele trei fronturi. După 
șase zile de lupte crâncene, am câștigat 
o victorie strălucită, Israelul înfrângând 
dușmanul în Peninsula Sinai, pe Podișul 
Golan, în Iehuda și Șomron. Tzahal a 
ajuns la o culme istorică în ziua de 28 
Iyar 5727/1967, când trupele noastre 
au pătruns în orașul vechi al Ierusali-
mului, aflat în mâinile dușmanului – și 
l-au eliberat, ajungând în interiorul său, 
la Zidul Plângerii, singurul rămas după 
dărâmarea Templului.

În timpul Războiului de șase zile, 
s-a dovedit unitatea și dragostea dintre 
evrei. A fost instaurat un guvern de uni-
tate națională, s-au prăbușit baricadele 
și barierele, ca prin farmec au dispărut 
toate acele lucruri care îi despărțeau pe 
evrei unii de alții. Chiar și evreii înde-
părtați de credință, asimilați, care nu 
știau nimic despre iudaism, s-au trezit 
în acel moment. În mintea și inima lor 
s-a aprins o scânteie. În Israel cu toții 
s-au oferit voluntari. 

Îmi amintesc bucuria manifestată 
de evrei și resimțită de ei în sinagogi și 
la întâlniri particulare în România. S-a 
realizat o comuniune generală, totală. 

Prin forța ei și cu 
ajutorul lui Dum-
nezeu, am eliberat 
Ierusalimul.

Anul acesta se 
împlinesc 53 de ani 
de la reunificarea 
orașului Ierusalim, 
capitala Israelului. 
Orașul celor trei re-
ligii, capitala mono-
teismului. Centru 
cultural al întregii 

lumi. Dar ce a însemnat reunificarea 
Ierusalimului? Răspunsul este: Renaș-
terea lui ca oraș istoric și cultural, ca 
Oraș Sfânt pentru trei religii. O reunire 
între diferitele aspecte ale istoriei lui, ca 
oraș-capitală a regelui David, până la ca-
pitala Israelului contemporan, Yerusha-
layim. Un oraș care reunește vechiul cu 
noul, în care locuiesc evrei, creștini și 
musulmani laolaltă. Este important de 
ținut minte că Ierusalim a fost și este 
capitala unui singur stat, unui singur 
popor, cel evreu.

Nu există două Ierusalimuri, ci unul 
singur. Lucru pe care pot să-l confirme 
numeroșii turiști și pelerini din Româ-
nia care vin să-l viziteze, să vadă clădi-
rile lui istorice și să se roage la locurile 
sfinte de pe teritoriul său: Zidul Plânge-
rii, Mormântul Regelui David, Biserica 
Sfântului Mormânt, Biserica Mormân-
tului Fecioarei Maria, Moscheea Al-Ak-
sa, zidurile orașului și porțile lor, orașul 
dintre ziduri cu străduțele și bazarul său, 
Muzeul Israel cu Palatul expoziției ma-
nuscriselor de la Marea Moartă, Muze-
ul Rockefeller, Memorialul Yad Vashem, 
campusurile Universității Ebraice, carti-
erul ultrareligios „Meah Shearim”, moa-
ra lui Montefiore și cartierul „Yemin 
Mosheh”, bazarul „Mahaneh Yehudah”, 
cartierul „european” Rehaviyah sunt 
numai câteva dintre bijuteriile Ierusa-
limului, mult mai numeroase. Fiecare 
om, indiferent de naționalitate și reli-
gie, care vine să le vadă și vrea pace, este 
binevenit.

La mulţi ani Ierusalim –  
Mazal Tov!

GAZETA SĂRBĂTOARE

Ierusalimul de estIerusalimul de est
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PROGRAMUL TV ROMÂNESC

PROTV 
INTERNAȚIONAL

JOI, 21 mai 2020
06:00	 Știrile	ProTv
10:30	 Vorbește	lumea	
13:00	 Știrile	ProTv	
14:00	 Teleshopping
14:15	 Lecții	de	viață
15:00	 La	Măruță
17:00	 Știrile	ProTv	
18:00	 Ce	spun	românii
19:00	 Știrile	ProTv	
20:30	 Numai	iubirea
21:30	 Inimă	de	țigan	
23:00	 La	Bloc
23:30	 Știrile	ProTv	
00:00	 Teleshopping

VINERI, 22 mai 2020
06:00	 Știrile	ProTv	
10:30	 Vorbește	lumea	
13:00	 Știrile	ProTv	
14:00	 Teleshopping
14:15	 Lecții	de	viață
15:00	 La	Măruță
17:00	 Știrile	ProTv	
18:00	 Ce	spun	românii
19:00	 Știrile	ProTv	
20:30	 Românii	au	talent	
23:15	 Ce	spun	românii
00:00	 Teleshopping
SÂMBĂTĂ, 23 mai 2020
06:15	 Ce	spun	români
07:00	 Știrile	ProTv	
10:30	 La	Măruță
12:00	 Acasă	la	români
12:45	 Teleshopping	
13:00	 Știrile	ProTv	
13:15	 România,	te	iubesc!
14:00	 Lecții	de	viață
14:45	 Ce	spun	români
15:30	 Arena	bucătarilor
16:00	 Românii	au	talent
18:30	 Superspeed
19:00	 Știrile	ProTv	
20:00	 Arena	bucătarilor
20:30	 Las	Fierbinți
21:30	 Inimă	de	țigan
22:45	 Acasă	la	români
23:45	 Teleshopping
00:15	 Lecții	de	viață
DUMINICĂ, 24 mai 2020
06:15	 Ce	spun	românii
07:00	 Știrile	ProTv	
10:30	 Românii	au	talent
13:00	 Teleshopping
13:15	 Arena	bucătarilor
13:45	 Lecții	de	viață

14:25	 Știrile	ProTv	
14:30	 Ce	se	întâmplă,	doctore?
15:00	 ApropoTv
15:45	 Ce	spun	românii
16:30	 Lecții	de	viață
18:00	 România,	te	iubesc!
19:00	 Știrile	ProTv	
20:00	 Superspeed
20:30	 Las	Fierbinți
21:30	 Inimă	de	țigan
22:45	 Acasă	la	români
23:30	 ApropoTv
00:15	 Teleshopping

LUNI, 25 mai 2020
06:00	 Știrile	ProTv	
10:30	 Vorbește	lumea	
13:00	 Știrile	ProTv	
14:00	 Teleshopping
14:15	 Lecții	de	viață
15:00	 La	Măruță
17:00	 Știrile	ProTv	
18:00	 Ce	spun	românii
19:00	 Știrile	ProTv	
20:30	 Numai	iubirea
21:30	 Inimă	de	țigan	
23:00	 La	Bloc
23:30	 Știrile	ProTv
00:00	 Teleshopping

MARȚI, 26 mai 2020
06:00	 Știrile	ProTv	
10:30	 Vorbește	lumea	
13:00	 Știrile	ProTv	
14:00	 Teleshopping
14:15	 Lecții	de	viață
15:00	 La	Măruță
17:00	 Știrile	ProTv	
18:00	 Ce	spun	românii
19:00	 Știrile	ProTv	
20:30	 Numai	iubirea
21:30	 Inimă	de	țigan	
23:00	 La	Bloc
23:30	 Știrile	ProTv
00:00	 Teleshopping
MIERCURI, 27 mai 2020
06:00	 Știrile	ProTv	
10:30	 Vorbește	lumea	
13:00	 Știrile	ProTv	
14:00	 Teleshopping
14:15	 Lecții	de	viață
15:00	 La	Măruță
17:00	 Știrile	ProTv	
18:00	 Ce	spun	românii

19:00	 Știrile	ProTv	
20:30	 Numai	iubirea
21:30	 Inimă	de	țigan
23:00	 La	Bloc
23:30	 Știrile	ProTv
00:00	 Teleshopping

TVR INTERNAȚIONAL
JOI, 21 mai 2020

07:00	 Telejurnal
07:50	 Discover	România
08:00	 Telejurnal
08:50	 5	minute	de	istorie
09:00	 Matinalii	*Partea	a	III-a
10:00	 Ediție	specială
10:50	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră
12:20	 Articulul	VII
13:00	 Ediție	specială
14:00	 Telejurnal
14:50	 Vorbește	corect!
15:00	 Teleșcoala
16:00	 România…	în	bucate
16:30	 Toate	pânzele	sus!
17:30	 Teleșcoala
18:30	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră	
20:00	 Telejurnal
20:50	 5	minute	de	istorie
21:00	 România	9
22:00	 Corespondent	TVRi
23:20	 Discover	Romania
23:30	 Câștigă	România!
00:30	 #Creativ

VINERI, 22 mai 2020
07:00	 Telejurnal
07:50	 Discover	România
08:00	 Telejurnal
08:50	 5	minute	de	istorie
09:00	 Matinalii	*Partea	a	III-a
10:00	 Ediție	specială
10:50	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră
12:20	 Corespondent	TVRi	
13:00	 Ediție	specială
14:00	 Telejurnal
14:50	 Vorbește	corect!
15:00	 Teleșcoala
16:00	 România…	în	bucate
16:30	 Primăvara	amintirilor
17:30	 Teleșcoala
18:30	 Obiectiv	comun
19:30	 La	un	pas	de	România	
20:00	 Telejurnal
20:50	 5	minute	de	istorie
21:00	 În	spatele	frontului
22:00	 Dăruiește,	Românie!
23:30	 Teatru	TV
SÂMBĂTĂ, 23 mai 2020
07:00	 Natură	şi	aventură	
07:30	 Pescar	hoinar

08:00	 Ferma
08:50	 Discover	Romania
09:00	 Mic	dejun	cu	un	campion
09:50	 5	minute	de	istorie
10:00	 Drag	de	România	mea
12:00	 Gala	umorului	*Partea	I
13:00	 Ediție	speciala
13:10	 Gala	umorului	*Partea	a	II-a
14:00	 Telejurnal
14:30	 La	un	pas	de	România
15:00	 Dăruiește,	Românie!
16:30	 Istorii	ascunse
17:00	 Ora	regelui
18:00	 Telejurnal	Moldova
19:00	 Memorialul	durerii
20:00	 Telejurnal
21:00	 Drag	de	România	mea
23:00	 Ciocolată	cu	alune
00:30	 Linişte
DUMINICĂ, 24 mai 2020
07:00	 Universul	credinței	*Partea	I
07:50	 Discover	Romania
08:00	 Universul	credinței	*Partea	II-a
08:50	 Regatul	sălbatic
09:20	 Exclusiv	în	România	
10:00	 În	grădina	Danei
10:35	 Viaţa	satului	*Partea	I
11:50	 Minutul	de	agricultură
12:00	 Viaţa	satului	*Partea	II-a
12:50	 5	minute	de	istorie
13:00	 Ediţie	specială
13:10	 Tezaur	folcloric
14:00	 Telejurnal
14:30	 Lumea	și	noi
15:00	 Teatru	TV
17:00	 Politică	şi	delicateţuri
18:00	 Telejurnal	Moldova
19:00	 Memorialul	durerii
20:00	 Telejurnal
21:00	 Gala	umorului
23:00	 La	capătul	liniei
00:30	 Lumea	şi	noi

LUNI, 25 mai 2020
07:00	 Telejurnal
07:50	 Discover	România
08:00	 Telejurnal
08:50	 5	minute	de	istorie
09:00	 Matinalii	*Partea	a	III-a
10:00	 Ediție	specială
10:50	 Vorbește	corect!
11:00	 Politică	şi	delicateţuri
12:00	 Femei	de	10,	bărbaţi	de	10
13:00	 Ediție	specială
13:10	 Femei	de	10,	bărbaţi	de	10
14:00	 Telejurnal
15:00	 Teleșcoala
16:00	 România…	în	bucate
16:30	 Toate	pânzele	sus!
17:20	 5	minute	de	istorie
17:30	 Teleșcoala
18:30	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră	
20:00	 Telejurnal
21:00	 România	9
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22:00	 Avocatul	dumneavoastră	
23:30	 Câștigă	România!
00:30	 Adevăruri	despre	trecut

MARȚI, 26 mai 2020
07:00	 Telejurnal
07:50	 Discover	Romania
08:00	 Telejurnal
08:50	 5	minute	de	istorie
09:00	 Matinalii	*Partea	a	III-a
10:00	 Ediție	specială
10:50	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră	
12:20	 Avocatul	dumneavoastră
13:00	 Ediție	specială	
14:00	 Telejurnal
15:00	 Teleșcoala
16:00	 România…	în	bucate
16:30	 Toate	pânzele	sus!
17:20	 5	minute	de	istorie
17:30	 Teleșcoala
18:30	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră	
20:00	 Telejurnal
21:00	 România	9
22:00	 Învestiți	în	România
23:30	 Câștigă	România!

00:30	 Izolați	în	România
MIERCURI, 27 mai 2020
07:00	 Telejurnal
07:50	 Discover	România
08:00	 Telejurnal
08:50	 5	minute	de	istorie
09:00	 Matinalii	*Partea	a	III-a
10:00	 Ediție	specială
10:50	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră
12:20	 Investiți	în	România!
13:00	 Ediție	specială
14:00	 Telejurnal
15:00	 Teleșcoala
16:00	 România…	în	bucate
16:30	 Toate	pânzele	sus!
17:20	 5	minute	de	istorie
17:30	 Teleșcoala
18:30	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră	
20:00	 Telejurnal
20:50	 5	minute	de	istorie
21:00	 România	9
22:00	 Articolul	VII.
23:30	 Câștigă	România!
00:30	 A	doua	emigrare	
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3 Deși te afli într-o perioadă de stagnare, nu 

este cazul să te grăbești să ieși din zona de 
confort. Ai nevoie de aceste zile pentru a te 
reface din punct de vedere energetic.

Având în vedere faptul că ești înconjurat de 
persoane joviale și pline de viață, te va ajuta 
să preiei puțin din starea lor de spirit. Tră-
iești mereu în viitor și uiți de prezent.

Pe parcursul acestei săptămâni, ai senzația 
că ești invitat constant în a face tot felul de 
introspecții în raport cu deciziile luate în tre-
cut. Ai nevoie de iertare și îți dorești să ierți.

Înainte de a face schimbări semnificative în 
ceea ce privește dinamica propriei vieți, tre-
buie să analizezi implicațiile pe care acestea 
le presupun.

Odată ce încrederea într-un nou început va 
aduce în prim plan doar oportunitățile care 
pot apărea, ești conștient că totul va decurge 
mult mai lin.

Ideea de a fi acasă în mijlocul familiei primeș-
te o semnificație mult mai profundă pentru 
tine. Evenimentele care te aproprie de cei 
dragi, te fac să îți setezi și noi priorități.

Alegerile pe care le faci sunt relevante pentru 
starea ta de spirit. Deși atitudinea persoanei 
iubite poate fi îndoielnică, și tu ești mult 
prea exigent cu cei din jur.

Viața personală reprezintă intimitatea ta și 
nu vorbești cu oricine despre dinamica ei. 
Viața sentimentală se află sub ocrotirea Lu-
nii. Adopți noi norme de valoare.

Aceste zile te provoacă, mai ales la nivel pro-
fesional. Instinctul tău este destul de puternic 
și de aceea îți urmezi mereu intuiția în situ-
ațiile în care nu găsești soluții. 

Modul în care alegi să te raportezi la cei din 
jur, te ajută să îți „eșalonezi” energia psihică 
de care dispui. Mercur-Uranus sunt într-o 
conjunctură care aduce multe schimbări.

Creativitatea de care dai dovadă în anumite 
contexte profesionale, fac din tine un coechi-
pier desăvârșit. O viață socială intensă este 
foarte importantă pentru vitalitatea ta.

Te simți confortabil cu rutina pe care o tră-
iești zi de zi, dar asta nu înseamnă că nu îți 
dorești mai mult de la propria persoană sau 
de la cei din jur.

Editura „Familia” vă recomandă:
„GAZETA ACADEMICĂ” 
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Ierusalim, 
17 decembrie 2008

„Dragă Jean, 
Îţi scriu după ce am citit 

cartea „Dosarul 148074”, 
povestea unui medic căru-
ia i s-a refuzat emigrarea. 
Cartea mi-a fost trimisă de 
directorul editurii. Eu con-
sider că apariția unei cărţi 

de acest tip are o mare importanţă, deoarece ea dezvăluie 
lupta pe care ai purtat-o ca evreu şi sionist cu regimul 
comunist din România, când visul tău era să ajungi acasă. 

Aduc un omagiu luptei tale curajoase, reuşitei de a ajun-
ge în Israel şi îndârjirii cu care ai reuşit să-ţi faci serviciul 
militar de lungă durată.

Fii binecuvântat! 
Cu admiraţie,

Preşedintele Statului Israel
Shimon Peres
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Statistică şi cifre în 
perioada pandemiei

Miercurea trecută, Biroul Central de Statistică a pu-
blicat cifre despre sosirile în și plecările din Israel 
în luna aprilie, subliniind efectul dramatic al crizei 

provocate de coronavirus asupra principalei porți de intrare 
în țară. Au existat circa 2.700 plecări ale israelienilor față de 
798.700 în aprilie 2019 — o scădere incredibilă cu 99,6%. 
(Numărul israelienilor care au părăsit țara, a fost 1.900, cir-
ca 400 dintre aceștia plecând de două sau mai multe ori.) 
Doar circa 6.100 israelieni s-au întors din străinătate față de 
766.000 în aprilie 2019 — o scădere cu 99,2%. 

Numărul total al israelienilor ce au părăsit țara în primele 
patru luni ale anului, a fost de 1.098.600, ceva mai puțin de 
jumătate din cele 2.303.500 plecări înregistrate în primele 
patru luni ale anului trecut.

Plecările și sosirile în Israel au scăzut cu peste 
99% în perioada pandemiei

Lapte de vacă versus 
lapte de capră

Orice fel de lapte este compus din apă, lactoză, 
grăsime, proteine și micronutrienți. Chiar dacă 
unele tipuri de lapte împărtășesc același profil de 

macronutrienți, aceștia diferă, de fapt, foarte mult.
În timp ce laptele de vacă a fost alegerea preferată de 

societățile occidentale timp de secole întregi și rămâne o 
opțiune sănătoasă pentru 
mulți oameni chiar și în 
ziua de azi, laptele de ca-
pră este din ce în ce mai 
căutat de către consuma-
torii care vor să aibă grijă 
de sănătatea lor, tocmai 
din cauza compoziției sale 

ușor de digerat. Laptele de capră este un produs foarte 
solicitat la nivel mondial. Datorită profilului său, e mai 
puțin probabil ca laptele de capră să provoace simptome 
respiratorii, digestive și dermatologice pentru multe per-
soane, în comparație cu laptele de vacă.

Conținutul de nutrienți
Doar 240 de ml de lapte de capră conține 140 de calorii și 
7 grame de grăsime cu o cantitate modestă de colesterol, 
doar 24 de mg, sau 8% din doza zilnică recomandată, ra-
portat la o dietă de 2.000 de calorii.

Laptele de vacă are un conținut scăzut de sodiu și car-
bohidrați, însă are cantități ridicate de proteine și calciu, 
în jur de 8 grame de proteine și 30% din doza zilnică 
recomandată de calciu per 230 de ml.

Conținutul de grăsime în laptele de capră
În compoziția laptelui de capră, globulele de grăsime sunt 
mai mici și au o arie a suprafeței mai mare decât cele gă-
site în laptele de vacă. Globulele mai mici sunt mai ușor 
de consumat de către enzimele care digeră grăsimile. De 
asemenea, nivelurile de acizi grași omega 3 și 6 sunt mai 
ridicate în compoziția laptelui de capră decât în cea a lap-
telui de vacă.

Vitamine și conținutul de minerale
Atât laptele de capră, cât și cel vacă au o gamă largă de 
vitamine și minerale. În timp ce nivelurile de vitamina A 
și D, precum și cele ale mineralelor calciu și seleniu, sunt 
mai ridicate în laptele de capră, vitamina B12 și acidul folic 
există în cantități mai mari în laptele de vacă. Unele studii 
au arătat că absorbția unor mineralele din laptele de capră 
este mai mare în comparație cu cea din laptele de vacă.

Ce diferențe există, de fapt, între laptele de 
capră și cel de vacă și care este cel mai sănătos

Aburirea ochelarilor 
când porţi mască

Întâi de toate, veri-
ficați dacă aburirea 
ochelarilor nu este 

cumva rezultatul unei 
măști care nu a fost 
ajustată cum trebuie. 
Există și substanțe an-
ti-aburire pentru oche-
lari, sub formă de spray 
sau geluri, care se aplică direct pe lentile și se usucă aproape 
instantaneu. 

Dacă nu le găsiți în comerț, există un alt truc: folosirea 
unui săpun lichid delicat. Pur și simplu aplicăm un strat 
subțire în formă de cruce sau X pe lentilă, ștergem cu o 
cârpă din microfibră sau bumbac și apoi clătim.

O altă soluție este spuma de ras. Ștergeți ambele fețe ale 
lentilelor cu spumă de ras, apoi clătiți cu apă caldă. Fie că e 
vorba de săpun sau spumă de ras, „trucul” funcționează și 
pentru oglinda din baie, ca să nu se mai aburească.

Aerul cald expirat prin nas și gură se condensează 
la contactul cu lentilele mai reci ale ochelarilor. 

Sunt însă câteva „trucuri” care le pot face viața mai 
ușoară celor care poartă ochelari
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Centrul Medical Sheba

Unitatea va oferi un răspuns de 
criză în perioade de urgențe 
naționale cum ar fi pandemiile 

și atacurile cu rachete și poate fi extinsă 
la nevoie.

Centrul Medical Sheba este cea 
mai importantă unitate medicală din 
Israel și a condus bătălia națională îm-
potriva coronavirsului. Pe durata mi-
siunilor militare naționale, Sheba are 
și rol de principal spital de evacuare. 
În ultimele luni, la Sheba s-a internat 
cel mai mare număr de pacienți din țară 
și s-au înființat secții unice, dedicate 

unor anumite cazuri specifice. Ca 
exemplu, există o secție specială de 
maternitate pentru paciente infecta-
te cu corona, o secție de dializă și una 
de reabilitare respiratorie pentru pa-
cienți cu corona. Până acum, aceste 
secții speciale au tratat zeci de pacienți.

Nou-înființata Unitate de Terapie 
Intensivă se întinde pe o suprefață de 
5.400 mp și cuprinde trei niveluri sub-
terane. Infrastructura a fost adaptată 
pentru a răspunde rapid focarelor de 
pandemie și – grație amplasării sale 
subterane – e adecvată și în perioade 

de război.
Prof. Itshak Kreiss, Directorul Ge-

neral al Centrului Medical Sheba, a 
spus: „Unitatea va asigura spitalizare 
la nivel național, în caz de urgență. Dl. 
Roman Abramovich e un donator vechi 
al Centrului Medical Sheba și, mulțu-
mită lui, Israelul și-a mărit în prezent 
capacitățile de îngrijire intensivă.”

O nouă unitate de terapie intensivă a fost dată în folosință la 
Centrul Medical Sheba. Realizarea a fost posibilă  

grație unei donații semnificative făcute de  
filantropul evreu Roman Abramovich 

Noi şi ciudate simptome 
de coronavirus

Unele efecte sunt 
relativ ușoare 
(de exemplu, 

pierderea mirosului și a 
gustului sau inflamarea 
degetelor de la picioa-
re), dar altele sunt mult 
mai periculoase.
Creier: un studiu pu-
blicat în Jurnalul Inter-
național al Bolilor Infecțioase din aprilie a găsit dovezi că 
coronavirusul poate provoca leziuni ale creierului și boli neu-
rologice mortale, cum ar fi meningita și encefalita.
Rinichi: studiile clinice arată că 14-30% din pacienții cu co-
ronavirus internați în China și New York sunt dializați sau 
primesc terapie de substituție renală continuă după ce au 
pierdut funcția renală.
Sânge: studiile publicate în Thrombosis Research au desco-
perit că 20 - 30% din pacienții cu coronavirus din Olanda și 
Franța au dezvoltat cheaguri de sânge. 

Cercetările recente arată că coronavirusul care a luat 
viața a peste 150.000 de oameni în lume și a infectat 
peste 2,2 milioane, poate dăuna mult mai mult decât 

doar plămânilor

Roman AbramovichRoman Abramovich

Cercetare

Răspunsul, potrivit oamenilor de știință israelieni, 
este că plămânii celor mai răi afectați sunt plini de 
celule imunitare care agravează impactul agentului 

patogen în loc să-l combată. La pacienții care sunt mai 
puțin afectați de boală, acest lucru nu se întâmplă, spune 
echipa de la Institutul Weizmann din Rehovot.

„În majoritatea cazurilor, sistemul imunitar ajută la re-
cuperare”, a declarat Amir Giladi, de la Departamentul de 
Imunologie Weizmann. Dar, din anumite motive, și acest 
lucru reprezintă adevăratul mister al coronavirusului, une-
ori sistemul imunitar nu este în ajutorul nostru, ci mai de-

grabă face boala mai intensă.
Industria farmaceutică 

se luptă să înțeleagă cel mai 
bun mod de a combate im-
pactul COVID-19, iar Gila-
di speră că cercetările sale vor 
avansa prin „furnizarea unei 
„ținte” în organism pentru 
intervenție.”

De-a lungul focarului COVID-19, unul dintre cele 
mai mari mistere pentru cercetători a fost acela 

de a înțelege de ce boala lasă unii oameni aproape 
complet nevătămați, în timp ce alții suferă de 

afecțiuni grave și mor
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ORIZONTAL: 1. Rege urcat pe tron – 
Zboară cu oameni în cosmos şi când e mică 
e înghiţită. 2. Anunţă un pericol iminent 
– Stă la neamuri. 3. Se petrec în staţii – 
Ginşi de ţărani. 4. Stabilite prin legături. 
5. Unu dublu! – Unchiul zăpezilor! 6. Tem-
plul italian al operei – Prins în mreje. 7. 
Celula colectivismului. 8. La revedere la un 
papiţoi! – Fereşte capul – Sere mici! 9. Ur-
cat în ceruri – Stă permanent la plajă. 10. 
Întăreşte potenţa de la o vreme – O masă 
de taină. 11. Atribut abreviat – N-are tată, 
n-are mamă şi-i de sex nedefinit. 

VERTICAL: 1. Crede în scenarii ireali-
zabile – Prinde peşte. 2. Unul nerealizat, 
trage mâţa de coadă. 3. Înfăşoară o indi-
ancă (atenţie la salt!) – Tip reîncarnat. 4. 
La Coşbuc, zboară-n tufiş şi evident cântă 
– Rege! 5. Un serviciu la vase – Însoţesc 
tolba cu săgeţi. 6. Pui de capră – Aolică şi-a 
pierdut numele! – Perioada unei mişcări de 
revoluţie. 7. Cupe pentru rebusişti! – Ure-
cheat şi încăpăţânat. 8. Cunoştinţe de înalt 
nivel. 9. Păstrează untul – Lanţ indian. 10. 
Ciocârlia familiei – Asia la extremităţi! – 
Linie dublă. 11. Stropită cu borş sau tra-
tată cu iaurt – Cel mai bun alpinist de la 
poalele Himalayei. 

Soluțiile jocurilor din numărul trecut:
Integramă: f, s, r, c, d, fenomenale, recitativ, amar, 

rural, educata, a, ace, asini, avar, line, atatari, sx, 
orase, s, t, ia, reactor, reni, arsa, cega, azi, c, o, atat, 
vot, dal, citiri, dedicatii.

Pag. 36: birobidjan, anotimpuri, tomita, ram, axati, 
damf, tina, ort, o, odi, ble, im, razboinica, iba, rv, rin, 
titanici, i, alimentare.

Pag. 37: a) manometru, alimentare, retele, cat, fret, 
usori, agi, c, pre, ra, comod, t, tender, nu, foc, itit, n, 
ar, atatare, diesel, cal. b) pace, atlas, apa, grauri, papa-
ra, pi, us, raci, pc, cam, tintar, tuci, fa, a, rostogolit, 
oat, a, rigi, bransament, aeroasa, ia. c) amenintati, 
calatorii, cretani, pa, et, u, vamal, negraitori, t, nato, 
t, n, uf, l, liant, ardeleanca, ti, tinde, t, agreat, lua. 
d) catarama, i, atelaj, car, mim, motor, i, psi, span, 
oceane, eta, norme, oras, pas, oci, t, at, arc, tie, batrani, 
dr, arsi, ardei.

- De ce ai ajuns în pușcărie?
- Pentru o distracție. Era o pro-

cesiune și toți aruncau flori de la 
balcoane. Pe nevastă-mea o chema 
Margareta.

*
Doi pescari între ei:
- Azi dimineață am dat cu banu’ 

să văd dacă mă duc cu nevastă-mea 
la biserică sau vin la pescuit.

- Și văd că ți-a ieșit să vii cu noi 

la pescuit.
- Da, însă a trebuit să dau de 7 ori.

*
La un proces legat de evaziunea 

fiscală într-o companie, judecătorul 
întreabă: 

- Inculpat, recunoașteți că dum-
neavoastră ați încercat să scăpați 
de plata impozitelor și taxelor prin 
metoda descrisă mai devreme de 
comisarul de la Autoritatea Fiscală? 

- Sincer, nu, dar și metoda descri-
să de dumnealui merită atenție...
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ORIZONTAL : 
1. Distrugători. 
2. Cuvânt imi-
tativ. 3. Înzes-
trare ― Se află 
în alianţă! 4. 
Indice ― Laur 
în anagramă. 5. 
Sârguinţă ― Plo-
con ― Acuze! 
6. Enervant. 7. 
Urmaşii hanu-
lui ― În fond 
e o gaşcă! 8. 
Calculator de 
primă generaţie 
― Anotimpuri. 
9. Uriaş (fig.) ― 

Plata în natură la moară. 10. Principii de bază ale unei 
discipline. 

VERTICAL: 1. Proeminenţă la articulaţiile corpului. 2. Un 
pacient căruia i se interzice intervenţia chirurgicală. 3. În-
suşirea organelor cu musculatură netedă de a efectua miş-
cări de contracţie şi relaxare. 4. Teren necultivat pe care 
creşte iarbă ― Serviciu de masă complet. 5. Insectă parazit 
al lemnului ― Cadou ― Nespus! 6. Repetiţii. 7. A betona 
interiorul! ― Măsuri de suprafaţă ― Anagrama unui teu. 8. 
Sursă de morfină ― A se deosebi. 9. Veritabilă ― Șiret. 10. 
Monedă japoneză ― A zecea parte.

ORIZONTAL: 
1. Consuma-
toare inutilă 
de hârtie, cam 
grafomană. 2. 
Are de-a face 
cu mierea − Fi-
til consumat! 
3. Detectate în 
modulările vo-
cii. 4. Se joacă 
cu portocala! 
− Arătat pe 
şleau. 5. Mar-
chează urbea 
noastră − Li-
pa-lipa (leat-
leat!) 6. Piaţa 
politicienilor – Îi scapără mintea. 7. Prinse în tabloul lui 
Mendeleev. 8. Manufactura în stadiul iniţial − Strâmt, până 
la urmă! 9. O rază de lumină − Scos din gură. 10. Joc în 
doi, când e carte! − Apelativ de bădăran.

VERTICAL: 1. Nişte acte total depreciate. 2. Ton lauda-
tiv întrecând buna măsură. 3. Depozit de pânze celebre. 
4. Oraşul peruan, ieşit dintr-o părticică! − Care aparţine 
gurii, bucal. 5. Ţin locul patinelor − Răsfăţ prea mare. 6. 
Vasul unui copil − Două vocale de la ferestre! 7. Acţiune 
cu consecinţe letale − Curge aici! 8. La alegere: a insista 
sau a invoca pentru o idee − Curbe! 9. Ţigăncile pripăşite 
prin Occident − Fructul discordiei mitologice. 10. Procedeu 
sonor în poezie, de exemplu la Eminescu: „Vâjâind ca vije-
lia şi ca plesnetul de ploaie”.

ORIZONTAL: 
1. Greutate ce 
arată de câte ori 
o particulă din-
tr-o substanţă 
este mai grea 
decât atomul 
de hidrogen. 2. 
Un terminator 
de excepţie. 3. 
Colecţionează 
pelicule distri-
buindu-le pe 
ecrane. 4. Ecou 
scurt! — Redus 
la zero. 5. Jo-
cul hazardului 
numeric pe bu-
letine — Nu-i de 

mirare, e mai puţin! 6. Publicitate lipită de pereţi — Se 
petrece înaintea prezentului. 7. O femeie luată în captivi-
tate — Articol luat în parte! 8. Mod de a ţine la normele 
curăţeniei — Usturoiul din mălai! 9. E gratis doar la sfârşit! 
— Un reactor pe care nu-l dorim în Iran. 10. Interjecţie 
populară într-o prietenie! — A da lămuriri.

VERTICAL: 1. Căsăpiţi de criminali. 2. Obiceiul de a-şi 
roade unghiile. 3. Lucrător tipograf la cules. 4. Interjecţie 
la cehe! — Piesă importantă la mijloace de tracţiune. 5. 
Ciumă ciuntită la compozitorul Cimarosa! — Scoate lava 
din când în când în Sicilia. 6. Gradaţi prin vechile armate, 
căutaţi-i în capitala Mongoliei — Comună ardeleană, e una 
mare şi alta mică, faceţi o raită în haită! 7. Parte a unui 
corp geometric plan — Adunare de voci. 8. Piesă satirică la 
romani, cu originea în urbea Atella — Pronumele lui Marin, 
chiar şi intejecţie! 9. Piatră seacă — Ţine de vieţuit şi con-
vieţuit. 10. Ţine toate socotelile.

ORIZONTAL: 
1. Tihnă (fig.) 
2. Stilul Renaş-
terii engleze 
dezvoltat pe 
timpul domniei 
reginei Elisa-
beta I. 3. Ova-
ţie ― Acte în 
anagramă. 4. 
Fină ― Invita-
ţie la piaţă. 5. 
Zgomot patolo-
gic la ausculta-
ţia plămânilor 
― Hăituit (fig.) 
6. Stat în NV 
Braziliei. 7. Pă-
rinţi ― Căi de acces. 8. Jerpelit (fig.) ― Egal cu zero. 9. 
Cută! ― Agresată. 10. Note de îndreptare ― A treia roată 
la motocicletă. 

VERTICAL: 1. Rigiditate. 2. Fruntea societăţii ― Jale. 3. 
Netezită. 4. Râu în Germania ― Uimit. 5. Înnăscută ― Lă-
sate la urmă! 6. Începutul alfabetului ― Prăbuşită. 7. Boală 
infecţioasă caracterizată prin contracţii musculare violente 
― Calciu (simbol chimic). 8. Material indispensabil în cro-
itorie ― Agăţat. 9. Subînţeleasă ― Tip de balansoar. 10. 
Părintele gintei romane ― Adăpost temporar.
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LA MULȚI ANI!
sănătate, bucurii și multe împliniri 

în plan profesional și personal  
prietenului nostru

ANDY CEAUȘU
Dragoș și Ioana

GAZETA PUBLICITATE

PROGNOZA METEO
21 - 23 mai

Zonă joi, 
21mai

vineri,
22mai

sâmbătă,
23mai

Haifa 37° 32° 28° 
Nazareth 38° 35° 29°

Tveria 42° 40° 34°

TelAviv 34° 29° 26°
Ierusalim 36° 34° 27°
Eilat 44° 42° 38°

*valorilereprezintămediazilei

Cu ocazia zilei de naștere,  
urăm prietenului nostru  

COSTEL PĂTRĂȘCAN
LA MULTI ANI!

cu veselie și multă inspirație, 
sănătate și bucurii!

Dragoș și Ioana

Timpul trece mai plăcut  
când citești o carte bună! 

Conversaţii cu Regele Mihai................80șk.
Ana a României - Un război, un exil, o viaţă.......80șk.
Dulce ca pelinul de Ștefan Mitroi (roman)..........80șk.
Grimus de Salman Rushdie (roman).............80șk.
Albert Einstein-Cum văd eu lumea ............80șk.
Horațiu Mălăele-Rătăciri..................80șk.
Pânza de păianjen de Lucian Bogdan (roman)........50șk.
Tatuatorul de la Auschwitz(povesteadevărată)......80șk.
Orient(mișcareaderezistențăevreiască) ..........80șk.
Sărbătoare corturilor(premiulpentruprozăUSR)......80șk.
Itzhak Rabin soldat, lider, om de stat(biografie).....80șk.
Trei etaje de Eshkol Nevo(romandinsocietateaisraeliană) .80șk.
Cum am devenit huligan de Mihail Sebastian .......50șk.
Istoria ca viitor de Ana Blandiana (conferințeșitexteuitate)..80șk.
Căderea din timp de David Grossman(autorisraelian)....80șk.
Un cal intră într-un bar de David Grossman ........80șk.
Vin din Alep(itinerariulunuirefugiatsirian).........50șk.
Siria - de ce s-a înşelat occidentul ............40șk.
Iranul meu - gustul amar al revoluţiei..........70șk.
Manuscrisul de la Accra de Paulo Coelho(bestseller) ....80șk.
De ce iubim femeile de Mircea Cărtărescu (omagiufemeilor)..50șk.
Noul Țar (Vladimir Putin) ................130șk.
Moscova şi lumea-Ambițiagrandorii............80șk.
Ariel Sharon şi bătăliile lui politice ...........100șk.
Orizonturi roşii de Ion Mihai Pacepa ...........130șk.
Klaus Iohannis - Pas cu pas................65șk.
Klaus Iohannis - Eu.Ro dialog despre Europa.......65șk.
Bibliotecara de la Auschwitz(pov.adevărată) .......80șk.
Povestea miracolului economic israelian -  

naţiunea start-up....................80șk.
Micul prinţ de Antoine de Saint Exupery...........50sk.
Marin Sorescu-Unde fugim de acasă(copii) ........80șk.
Războiul Arabo-israelian 1948 ..............45șk.
Dracula de Bram Stocker ..................45șk.

Comandă acum la biblioteca „Familia”!  
Tel. 0524-716004

Doamnei
RELY 

SCHWARTZBERG
LA MULȚI ANI
cu multă sănătate și noroc!

Dragoș și Ioana
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Un nou volum semnatUn nou volum semnat
Hedi SimonHedi Simon

Ceea ce veți citi în 
paginile acestui volum 

este istoria unei 
iubiri dintre doi tineri 

minunați care, din 
cauza împrejurărilor 
și a epocii în care 
trăiesc, trebuie să 
treacă prin multe 

situații periculoase și 
tensionante, pentru ca, 
în final, să ajungă unde 

duce drumul tuturor 
evreilor: în Țara Sfântă.

Cartea se poate procura,  
contactând editura Hasefer din București.

NOU la Editura Familia 
un nou volum sensibil 

al poetei Maria Găitan Mozes

Pentru comenzi telefonați la:
03-5515047

Maria Găitan-Mozes

IDENTITATE

Maria Găitan

M
ar

ia
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 •
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en
ti
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te

Comenzi la telefon 0524716004 
Prețul unui volum: 80 de șekeli 
(inclusiv taxele de expediție)

330 de pagini cu cele mai 
reușite creații ale marelui 

umorist, plus texte noi pline 
de umor și voie bună!

În sfârșit s-a descoperit 
vaccinul contra plictiselii: 

volumul de proză umoristică
Best Of  

Alexandru Andy

ASOCIAȚIA SCRIITORILOR ISRAELIENI  
DE LIMBĂ ROMÂNĂ

anunță apariția revistei anuale „Izvoare”, 
o antologie a celor mai bune lucrări din 

ultimul an ale membrilor asociației! 
Întemeiată în anul 1964 la Tel Aviv, ASILR are ca scop 
promovarea creației literare a scriitorilor Israelieni de 

limbă română. 

Revista IZVOARE 
abordează 
subiectele 

care frământă 
și interesează 

scriitorii israelieni 
moderni, artele 
și cultura care 

înfloresc în Israel. 

Prețul unei reviste 
este de  

100 de șekeli 
(inclusiv taxele de 

expediție).
Comenzi la telefon 

0524-716004 Volumul este în limba română




