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În contextul pandemiei de 
coronavirus, cel mai sigur mod 
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Pentru încheierea unui 
abonament puteți suna la:

0524.716.004

LUNI, la chioșcuri - nr. 2786 al 
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În magazinele unde nu se 
percepe I.V.S. revista costă 
18.80 şekeli

Vaccinul e foarte aproape

Compania americană Moderna a anunțat că va în-
cheia testarea pentru faza a doua a vaccinului și că 
va începe faza a treia foarte curând. Compania a 

susținut că poate începe producția vaccinului încă din sep-
tembrie a acestui an.

În faza întâi, vaccinul a fost administrat la 45 de volun-
tari, care au prezentat rezultate promițătoare și s-a dovedit 
a fi în siguranță. Faza a doua, care este aproape completă, a 
fost aceea de a testa siguranța și eficacitatea vaccinului care 
s-a dovedit a fi sigur pentru utilizare la om. 

Dacă a treia fază de testare efectuată de Moderna va avea 
succes, compania consideră că ar putea să înceapă producția 
în masă a unui vaccin până în decembrie, cu un miliard de 
doze estimate până la mijlocul anului 2021.

Vaccinul, numit mRNA-1373, combate capacitatea 
COVID-19 de a intra în celule, împiedicând producerea 
proteinei „spike”, ceea ce ar permite virusului să se atașeze 
de celulă, prevenind astfel dezvoltarea bolii și permițând 
sistemului imunitar al organismului să distrugă virusul 
înainte să debuteze boala.

Israelul se află în ultimele etape de negocieri 
pentru procurarea unui vaccin contra 

coronavirusului, vaccin aflat deja în stadii avansate 
de dezvoltare, de la o companie americană de 
biotehnologie, au confirmat duminică oficialii 

Ministerului Sănătății

Anexările în dezbatere

La sfârșitul întâlnirii, nu s-a dat nici o declarație ofi-
cială. A fost planificată o nouă întâlnire la o dată 
ulterioară. 

*

Luni, miniștrii de externe ai Uniunii Europene au 
ținut o teleconferință cu secretarul de stat ameri-
can Mike Pompeo pe marginea planului de pace al 

Președintelui Donald Trump, dezvăluit de Washington în 
luna februarie. 

* 

Într-o întâlnire dintre ministrul german de externe Hei-
ko Maas și Netanyahu de săptămâna trecută, oaspetele 
a avertizat Israelul de aplicarea anexării, subliniind că 

e „incompatibilă” cu legislația internațională. 

*

Altă voce care s-a opus inițiativei americane, a fost 
cea a conducerii coloniștilor din Cisiordania, care 
l-au implorat pe premier să țină cont de sfaturile lor.

„Vrem să fiți primul premier care aplică suveranitatea, 
dar nu vrem să fiți ținut minte ca premierul ce a pus bazele 
unui stat palestinian,” a precizat Consiliul Yesha (organi-
zația-umbrelă a consiliilor municipale ale coloniilor din 
Cisiordania) într-un comunicat dat înaintea întâlnirii pre-
mierului cu David Friedman.

Premierul Benjamin Netanyahu și Ministrul 
Apărării, Benny Gantz, s-au întâlnit duminică cu 

trimisul american David Friedman pentru a dezbate 
anexarea planificată a teritoriului din Cisiordania

EDY MATTES
Sănătate, putere de 

muncă, visuri împlinite și 
chef de viață!

Continuă să ne încânți 
cu harul tău artistic de 

excepție!

LA  MULȚI 

ANI!
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Procesul lui Bibi, 
sub amenințări

Agenția de securitate judiciară a de-
pus o plângere, îndemnând poliția să 
deschidă o anchetă în acest caz, însă 

conținutul scrisorii nu a fost divulgat.
Într-un comunicat, un purtător de cuvânt 

al sistemului judiciar a deplâns „conținutul 
disprețuitor, care e rezultatul direct al incită-
rii nestăpânite împotriva sistemului judiciar 
și al judecătorilor săi.”

Ministrul Justiției, Avi Nissenkorn, a ce-
rut ca presa să susțină sistemul juridic, scri-
ind într-un comunicat că „asaltul continuu 
asupra judecătorilor e periculos și periclitea-
ză puterea Statului Israel. Oamenii legii vor 
continua să-și facă meseria fără teamă.”

Acuzațiile de instigare l-au vizat pe pre-
mierul Benjamin Netanyahu, care e judecat 
pentru trei acuzații penale - și pe aliații săi 
de dreapta, care au exprimat critici la adresa 
sistemului juridic.

Cu ocazia reuniunii săptămânale a cabi-
netului de duminică, Netanyahu a abordat 
scrisoarea de amenințare, spunând că „trebu-
ie arătată toleranță zero față de oricine ame-
nință că va ucide judecători și oficiali aleși.”

O scrisoare de amenințare a fost 
găsită duminică în cutia poștală a 

judecătoarei de la Curtea Supremă, 
Anat Baron, stârnind critici dure 
la adresa instigării răspândite 
împotriva sistemului judiciar

Bani pentru proces

Chiar și în aceste condiții 
el a cerut comitetului de 
supraveghere să permită 

o donație de 10 milioane șekeli 
de la Spencer Partrich, un mag-
nat imobiliar stabilit în Michi-
gan, pentru finanțarea apărării 
sale legale. Cum Partrich e și 
martor în unul dintre cazuri, co-
mitetul a cerut opinia procuro-
rului general în această privință.

Procesul a început luna trecută în Tribunalul Ierusalim iar primul 
ministru este acuzat de fraudă, abuz de încredere și primire de mită. Șe-
dințele vor fi reluate luna viitoare. Printre acuzații se numără acceptarea 
unor daruri de circa 200.000 de dolari, cum ar fi țigări și șampanie de la 
doi miliardari, mogulul israelian din industria filmelor, Arnon Milchan 
stabilit la Hollywood și magnatul australian James Packer.

Netanyahu mai e acuzat și că s-ar fi oferit să promoveze legi în avantajul 
puternicilor moguli israelieni în schimbul unei prezentări mai favorabile 
a imaginii sale în publicațiile lor. Premierul susține că e victima unei vâ-
nători de vrăjitoare și că acuzațiile de mită sunt nefondate, iar acceptarea 
cadourilor de la prieteni nu e o problemă.

Premierul Benjamin Netanyahu e judecat pentru acceptarea 
unor cadouri de la prietenii săi înstăriți

Corupție la nivel înalt 

Presa a relatat că trei suspecți 
sunt primari iar printre cei-
lalți se află doi viceprimari 

și patronul unui lanț de colegii și 
școli.

Poliția a dus 16 suspecți la in-
terogatoriu, fără a le dezvălui încă 
identitatea, în unitatea de combate-
re a corupției Lahav 433 și a reținut 
alți 10 pentru anchetare sub stare 
de arest. Se pare că toți suspecții au 
folosit aceleași metode de fraudă dar nu s-au coordonat între ei.

Poliția a spus că a fost o „anchetă complexă și la scară largă” care a vizat 
mai multe primării din țară. Persoanele arestate sunt acuzate de mită, fraudă, 
abuz de încredere, spălare de bani și alte infracțiuni, potrivit poliției.

„Se pare că fiecare dintre suspecți lucra la promovarea licitațiilor organizate 
de primării în schimbul unor beneficii monetare, ilegale și lezând interesele 
publice,” potrivit unui comunicat al poliției. 

Luni, Poliția Israeliană a declarat că a arestat 26 suspecți de 
corupție din diverse primării și consilii locale, funcționari care 

au intervenit în licitațiile statului în schimbul mitei

Anat BaronAnat Baron
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Ioana TOFF

Corona aduce o rază de speranță 

Pandemia Covid-19 a 
schimbat lumea într-o cli-
pă. Poate că unii s-au gân-

dit că o să avem de-a face cu așa 
ceva, dar nimeni nu și-a închipuit 
și nu s-a pregătit cu adevărat pen-
tru ceea ce trăim azi. Au apărut 
provocări pentru care nu am fost 
pregătiți și suntem nevoiți să gă-
sim soluții din mers.

Dacă în luna februarie puteai 
să fii convins că între Israel și Ha-
mas nu există nicio portiță de colaborare, 
pandemia se pare că a schimbat acest lu-
cru. Rapoarte recente ne arată că Israelul  
și grupul terorist Hamas au reluat negoci-
erile indirecte pentru un acord de schimb 
de prizonieri.

Ferestrele de oportunitate din Orientul 
Mijlociu sunt trecătoare iar șansa de a face 
un schimb de prizonieri este fragilă, incertă 
și plină de riscuri. Pentru a reuși este nevoie 
de discreție, flexibilitate în gândire și, mai 
ales, profesionalism.

În ultimii șase ani, Hamasul a încălcat 
grav dreptul internațional. Această încăl-
care a fost condamnată în mod constant 
de către oficialii de top din comunitatea 
internațională și de cele mai importante 
organisme din lume. Oficialii și organis-
mele internaționale au formulat o cerere 
fără echivoc ca Hamas să returneze rămă-
șițele soldaților Oron Shaul și Hadar Gol-
din, uciși în conflictul din Gaza din 2014, 
și pe israelienii Avera Mengistu și Hisham 
Sayed, ambii suferind de probleme de să-
nătate mintală.

În tot acest timp, nici nu s-a pus pro-
blema negocierii, hamasnicii nici n-au vrut 
să audă de un asemenea schimb. Și iată că 
vine pandemia, micul virus ucigaș care 

schimbă regulile Planetei și nu ține cont 
de culoarea pielii, religie sau de conflictul 
din orientul Mijlociu. Gaza nu poate face 
față Coronavirusului fără ajutor și Israelul 
poate oferi asistență considerabilă. Până 
în prezent, țara noastră nu a condiționat 
niciunul dintre ajutoarele directe sau in-
directe pe care le-a oferit Hamasului. Cu 
toate acestea, un principiu de bun simț 
care se numește „reciprocitate”, răstoarnă 
ecuația actuală pentru că Israelul are soluții 
umanitare esențiale.

Actuala fereastră de oportunitate per-
mite și impune ca Israelul să prezinte pre-
tenții imediat și fără echivoc înainte ca să 
ofere și alte ajutoare pe lângă cele cre deja 
le-a trimis în Gaza. Capacitatea și dispo-
nibilitatea Israelului de a oferi Hamasului 
puterea de a preveni un dezastru în Gaza 
impune grupului terorist islamist să facă 
un pas - despre care a spus deja că este dis-
pus să-l facă - și să discute despre un acord 
de schimb de prizonieri.

Scepticii vor susține că, dacă aceste stan-
dardele internaționale sunt valabile într-o 
societate normală, nu putem „educa” o 
organizație teroristă. Ei bine, fereastra de 
oportunitate care s-a prezentat în lumina 
crizei Coronavirusului, permite și impune 

ca Israelul să conducă, mai degrabă de-
cât să fie târât în   dictatele unui grup 
terorist. Abordarea rapidă a acestei 
oportunități istorice va demonstra ca-
pacitatea Israelului de a face față pro-
vocărilor terorismului.

ABONAMENTE LA PRESA ROMÂNEASCĂ
Revista Familiei: 330 şekeli/3 luni

Gazeta Românească: 285 şekeli/3 luni
Sunați la 0524-716004

Ghilad Shalit, Ghilad Shalit, 
soldat Tzahal, soldat Tzahal, 
fost prizonier fost prizonier 

Hamas, eliberat în Hamas, eliberat în 
schimbul a 1027 schimbul a 1027 

teroriştiterorişti
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Dragei noastre

RICA GOLDENBERG
LA MULȚI ANI!

cu multă sănătate și  
bucurii împreună cu familia 

ta frumoasă!

LA MULȚI ANI!

cu urări de sănătate și 
putere de muncă dragei și 
talentatei noastre poete

MARIA GĂITAN 
MOZES

Cu ocazia zilei de naștere, 
urăm prietenei noastre

ADA SHAULOV 
ENGHELBERG

LA MULȚI ANI!
cu sănătate și multe bucurii!

Dragoș NELERSA

Virusul trece în planul doi?

O nouă etapă de re-
laxare a măsuri-
lor impuse pen-

tru limitarea răspândirii 
pandemiei de coronavi-
rus a început în Europa. 
Din data de 15 iunie s-au 
reluat mai multor activi-
tăți, s-au deschis centrele 
comerciale, piscinele ex-
terioare, sălile de sport și 
majoritatea unităților de 
învățământ. S-au reluat și unele zboruri 
între țările europene care au fost împărți-
te pe zone astfel: zona verde - țările între 
care sunt permise călătoriile fără a mai fi 
necesară izolarea; zona galbenă - țări în 
care se poate călători dar cu obligația de 
a sta în izolare 15 zile; zona roșie - țări 
care încă nu și-au deschis granițele.

Din păcate, Israelul este deocamdată 
în zona roșie. Numărul crescut de per-
soane depistate pozitiv zilnic a determi-
nat Guvernul să facă un pas înapoi. Pe 
de altă parte, Guvernul României a decis 
că se reia traficul aerian spre și dinspre 
Austria, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croa-
ția, Confederația Elvețiană, Germania, 
Grecia, Islanda, Letonia, Liechtenstein, 
Lituania, Malta, Norvegia, Slovacia, 
Slovenia și Ungaria. Persoanele care vin 
din aceste țări, nu mai sunt obligate să 
stea 14 zile în izolare la domiciliu sau în 

carantină, aceste state având în ultimele 
două săptămâni un număr redus de ca-
zuri la milionul de locuitori.

Mulți dintre originarii din România 
care urmăresc deschiderea granițelor și 
relaxarea măsurilor sanitare, au fost foar-
te dezamăgiți să constate că, deocamda-
tă, din Israel nu se poate călători în Ro-
mânia fără condiții speciale de izolare. 
De aceea nici nu s-au reluat zborurile 
regulate iar Tarom a anunțat amânarea 
deciziei de a redeschide ruta Tel Aviv 
București.

Diplomații noștri fac eforturi con-
siderabile pentru reluarea zborurilor 
dintre cele două țări. Recent a avut loc 
o video-conferință la care au participat 
E.S. Radu Ioanid, E.S. David Saranga, 
alături de Ilan Fluss, Directorul Divizi-
ei Economice a MAE israelian, și repre-
zentanți ai autorităților române. Există 
multă bunăvoință dar cu sănătatea nu te 

joci. Recenta explozie de cazuri noi de 
persoane infectate îi pune pe oficiali în 
dificultate iar Ministerele Sănătății din 
ambele țări sunt intransigente.

Agenții de turism sunt pe zi ce trece 
mai furioși și acuză Guvernul de indi-

ferență și de faptul 
că lasă industria tu-
rismului fără soluții. 
Oare chiar există solu-
ții în această luptă care 
se dă între protejarea 
sănătății populației și 
relansarea economiei?

La o reuniune a 
marilor companii de 
turism, agenții s-au 

plâns de indiferența Guvernului israeli-
an față de adoptarea unor măsuri care să 
permită deschiderea aeroportului. Există 
posibilitatea la ora actuală de a se face o 
testare rapidă la intrarea în țară, soluție 
care necesită anumite resurse dar ar pu-
tea reporni turismul. Austria, de exem-
plu, renunță la carantină dacă oamenii 
fac un test la aeroport, așteaptă trei ore 
pentru rezultate și ele sunt găsite nega-
tive. De asemenea, se acceptă certificate 
medicale din punctul de plecare.

Există o teorie care susține că Ne-
tanyahu „și-a văzut sacii în căruță”; a 
format Guvernul și acum toată atenția 
Guvernului său este îndreptată spre „afa-
cerea secolului” de anexare a Cisiordani-
ei, cât timp mai are susținerea președin-
telui Trump: a lăsat deoparte strategia de 
luptă împotriva Coronavirusului. Data 
de 1 iulie și măsurile care vor fi anunțate, 
ne vor răspunde la această ipoteză.

Video-conferință pentru sprijinul reluării zborurilorVideo-conferință pentru sprijinul reluării zborurilor
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Proces de 100 milioane şekeli

După incidentul din 2016, pă-
rinții lui Hallel, Rina și Ami-
chai Ariel au intentat un proces 

împotriva Autorității Palestiniene (AP) 
care a plătit 100 de milioane de șekeli fa-
miliei teroristului. Plățile au fost efectu-
ate pentru comiterea atacurilor teroriste 
și reprezintă baza urmăririi în justiție in-
tentate de familia lui Ariel. 

Înaintea uciderii lui Hallel, teroris-
tul care a comis atacul, Muhammad Ta-
rayrah, în vârstă de 17 ani la data inci-
dentului, a partajat multiple postări pe 

Facebook în care lăuda atacurile 
împotriva evreilor și își decla-
ra intențiile de a deveni martir. 
Pentru a-și pune în practică in-
tențiile, teroristul s-a infiltrat 
în localitatea Kiriat Arba, situată lângă 
Hebron, a pătruns în casa familiei Ariel, 
s-a strecurat în dormitorul lui Hallel și a 
înjunghiat-o de mai multe ori.

După atac, AP a plătit familiei tero-
ristului suma lunară de 12.000 șekeli.

Fetița dansa într-o grup de copii și 
apăruse pe scenă în Ierusalim în seara 

dinaintea incidentului. Familia a lăsat-o 
să doarmă după care a plecat pentru a-și 
vedea de treburile sale zilnice. Tarayrah a 
pătruns în localitate și, în ciuda alarme-
lor declanșate, a reușit să se furișeze în 
dormitorul fetei, înjunghiind-o mortal, 
fiind apoi capturat și împușcat mortal 
de echipele de securitate.

Familia tinerei de 13 ani, Hallel Ariel, ucisă într-un atac terorist 
violent din 2016, dă în judecată Autoritatea Palestiniană, 

cerându-i acesteia 100 milioane șekeli despăgubiri

Palestinian salvat  
de doi evrei 

Ibraim Badar a 
povestit pentru 
reporteri că se 

plimba pur și simplu 
pe stradă când a fost 
agresat.  

Cei doi soldați 
au alergat, strigând 
către coloniști să se 
retragă și l-au escor-
tat pe bărbat în afara 
mulțimii, deși o par-
te din coloniști au 
mers în spatele lor, cerându-le să se dea înapoi și să-i lase 
să-l lovească mai departe pe bărbat.  

Badar a subliniat că, în ciuda înregistrării video a in-
cidentului și a eroismului soldaților, niciunul din cei ce 
i-au făcut rău nu au fost arestați. Ofițerii poliției locale 
investighează cazul.  

Sâmbătă seara, premierul alternativ și ministrul apărării, 
Benny Gantz, l-a elogiat pe soldatul Golani care „a acționat 
așa cum ne așteptăm să acționeze orice soldat și ofițer co-
mandant din Tzahal. Armata e dedicată siguranței civililor 
oriunde activează,” a scris el. „Am încredere că Tzahal va 
cerceta incidentul într-o manieră corectă.”

Doi soldați din Brigada Golani au apărat vineri seara 
un palestinian luat la bătaie de niște coloniști evrei

Bani şi baloane în Gaza

Suma este egală cu două rate din plata lunară a Qata-
rului către populația săracă din enclava de coastă.

Acordul a fost mediat de trimisul Qatarului că-
tre Gaza, Mohammed al-Emadi și coordonatorul special al 
ONU pentru Orientul Mijlociu, Nikolai Mladenov.

Cei doi au promis că ajutorul va fi livrat săptămâna 
aceasta, dar nu a fost stabilită o dată exactă.

Mișcarea vine după ce, săptămâna trecută, militanții pa-
lestinieni din Gaza au reluat practica de a trimite baloane 
cu materiale inflamabile în Israel.

Vineri, un mănunchi de baloane a fost lansat din locali-
tatea Al-Bureij din Fâșia Gaza. Cu toate acestea, oficialii de 
securitate din Israel au declarat că niciunul dintre baloane 
nu a trecut pe teritoriul israelian.

Un membru al „unității de baloane incendiare” a decla-
rat că reluarea 
practicii este 
un răspuns 
pa l e s t in i an 
la  planuri-
le israeliene 
de a „ane-
xa părți din 
Cisiordania”.

Israelul a fost de acord să transfere 50 de milioane 
de dolari din ajutorul statului Qatar în Fâșia Gaza și 

să continue proiectele sociale începute de statele din 
Golf în schimbul angajamentului Hamasului de a opri 

teroarea baloanelor incendiare

Hallel Yaffa Ariel (zl)Hallel Yaffa Ariel (zl)
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Nevoi financiare

Saeb Erekat, secretar general al Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Palestinei (OEP) a de-
clarat sâmbătă postului de radio „Vocea Palestinei” că 

solicitarea este în acord cu deciziile anterioare ale Ligii Arabe 
de a asigura o rețea financiară arabă solidă. „Este necesar un 
ajutor financiar 
arab de urgență 
pentru a susține 
trezoreria Autori-
tății Palestiniene, 
pentru a trece pes-
te situația dificilă 
și problemele ac-
tuale”, a spus el.

Luna aceasta, 
Autoritatea Pales-
tiniană a refuzat 
veniturile fiscale colectate în numele său de Israel la punctele 
de trecere sub control israelian. Decizia a fost luată în cadrul 
planului palestinian de a anula toate acordurile și înțelegerile 
cu Israelul, inclusiv cele economice și de securitate, ca reacție 
la planurile israeliene de anexare a unor teritorii palestiniene 
din Cisiordania.

Criza financiară, în contextul unui deficit de 1,4 miliarde 
de dolari, a pus autoritățile palestiniene în situația de a nu 
mai putea plăti salariile din sectorul public și de securitate 
din Cisiordania și Gaza.

Erekat a anunțat că pe 24 iunie va avea loc o reuniune a 
Consiliului de Securitate al ONU consacrată evoluțiilor din 
teritoriile palestiniene.

Autoritatea Palestiniană a cerut statelor arabe 
să garanteze împrumuturi de 100 de milioane de 

dolari lunar pentru depășirea crizei sale financiare

Jumătate din israelieni  
susțin anexarea 

Premierul Benjamin Netanya-
hu a promis că va lua măsuri 
pentru ca anexarea să aibă loc 

pe 1 iulie, în ciuda largii condamnări 
internaționale.

Cincizeci la sută din israelieni susțin 

anexarea,  jumătate din ei sunt în fa-
voarea anexării totale, potrivit unui nou 
studiu publicat de Institutul Israelian 
pentru Democrație. Aproape 31% se 
opun anexării, iar restul s-au declarat 
indeciși.

Deși majoritatea și-a exprimat susți-
nerea față de propunerea lui Netanyahu, 
58% din israelienii intervievați cred că 
aplicarea planului său ar risca foarte 
mult să genereze răzvrătiri. 

Majoritatea israelienilor cred că planul guvernului lor de a anexa 
părți din Cisiordania va stârni revolte în rândul palestinienilor, iar 
circa jumătate din ei sunt în favoarea continuării planului, potrivit 

unui sondaj recent

Închisoare pe viață

Inculpatul avea 
14 ani la data 
atacului și a fost 

identificat cu iniția-
lele A.T. deoarece era 
minor la data produ-
cerii incidentului.

Procurorii mili-
tari au cerut închi-
soare pe viață pentru 
toți cei trei teroriști 
implicați în atac, dar A.T. a fost condamnat inițial la 35 ani 
din cauza vârstei sale fragede și fiindcă a exprimat regrete 
pentru crima comisă.

Alt terorist, care la data respectivă avea 16 ani, a fost 
implicat în planificare și intenționa să ia parte la atac, dar 
a fost abătut din drum de agentul de pază al magazinului. 
El a fost condamnat la 32 ani închisoare, iar apelul pentru 
condamnarea la închisoare pe viață nu a fost acceptat.

Al treilea atacator, care l-a înjunghiat efectiv pe Weiss-
man, a fost inițial condamnat la 35 ani de închisoare, iar 
după apel, a fost condamnat la închisoare pe viață. Toți cei 
trei au fost acuzați de „cauzarea deliberată a morții,” echi-
valentul crimei în sistemul tribunalelor militare din Israel.

Haim Bleicher, avocatul familiei Weissman a declarat: 
„Salutăm pedeapsa pe viață acordată pentru ucigașul acuzat, 
în ciuda vârstei sale. Inamicul arab instigă și acționează în 
vederea exterminării evreilor, numai fiindcă sunt evrei.” 

O curte de apel militară a condamnat luni un 
palestinian la închisoare pe viață pentru atacul 

în care a fost ucis soldatul Tuvia Yanai Weissman 
aflat în afara serviciului într-un supermarket din 

Cisiordania în 2016

Tuvia  Tuvia  
Yanai Yanai 

Weissman  Weissman  
(zl)(zl)

Abu MazenAbu Mazen
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Acad. prof. dr. Jean ASKENASY

Tableta zilei
Dinamica educației

Educația este un pilon al 
omenirii și în absența ei, 
omenia devine instinct, 

prietenia dușmănie, gândirea ru-
megare și progresul devine regre-
sie. Chiar dacă luăm în conside-
rație aspectele ei negative.

În anul 2011, acum 9 ani, am 
avut prilejul de a participa la un 
simpozion internațional, la care 
participa și ilustrul scriitor și om 
de teatru, secretar permanent 
al Academiei Regale din Belgia, 
Jacques De Decker. Prezentarea 
educației tineretului, de către el, 
va rămâne pentru mine un dia-
mant într-o coroană regală. Iată 
ce spunea el: „Să ne închipuim 
destinul unui copil care se naște 
azi (pentru a-l adapta la prezent), 
11 iunie 2020, și să ne punem în-
trebarea: cum trebuie să-l educăm 
pe acest copil pentru a fi pregătit 
între vârstele 20-60 de ani, adică 
în perioada de maximă activitate 
2040-2100? Cu alte cuvinte, să fie 
pregătit pentru a înfrunta viața în 
perioadele de maximă activitate. 
Să ne concentrăm asupra celor 4 
etape ale educației: „de acasă”, 
„în școala primară”, „în liceu” și 
„universitate”. Fiecare din ele cu 
o valoare incomensurabilă în for-
marea unui „OM”.

În perioada „educației de aca-
să” părinții vor continua să „păcă-
tuiască” fiind foarte preocupați de 
consolidarea poziției lor profesi-
onale, sociale și economice, con-
vinși că se vor ocupa „mai târziu” 
de educația copiilor. Nu există 
acest „mai târziu”. Ce nu s-a fă-
cut la timpul respectiv, la 1, 2, 3, 
4 ani, nu se mai poate recupera. 
Există o salvare: „bunicii” a căror 
imensă valoare, societatea moder-

nă nu a conștientizat-o încă.
Educația în școala primară, li-

ceu și universitate, poate fi bună, 
foarte bună și excepțională, dacă 
ținem seama de „dinamica so-
cio-istorică”, adică de pregătirea 
copilului sau tânărului, între anii 
2007-2025, pentru necesitățile 
omului anilor 2025-2080. Rolul 
educației este de a-l pregăti pe 
copil sau tânăr pentru societatea 
din care va face el parte, nu pen-
tru societatea din care facem noi 
parte. Diferențele dintre generații 
sunt cu mult mai mari decât în 
trecut; educatorului i se cere azi 
să fie vizionar, să privească și să 
înțeleagă spre ce mergem. Pentru 
a răspunde acestor considerente, 
el nu poate face față cu salariile 
de azi. 

Dacă nu ținem cont în edu-
cație de „dinamica socio-istorică” 
impusă de diferențele, devenite 
prăpăstii dintre generații (între 
ultimele două, revoluția globa-
lizării și internetului), riscăm să 
cădem într-o dezastroasă gre-
șeală. „Dezastroasa greșeală” a 
vârstnicilor de azi, care trăiesc cu 
convingerea că: „Pe timpul meu, 
latina, geografia și istoria pe care 
o învățam noi... și în ce hal se pre-
zintă tineretul azi”. 

Tineretul de azi nu mai este 
tineretul de acum una sau două 
generații; tineretul de azi este un 
tineret adaptat la realitatea so-
cietății de azi, realitate care i-a 
transformat pe vârstnici în deza-
daptați social. Când tineretul îi 
aude vorbind pe vârstnici, se în-
treabă: oare și eu, la vârsta lor, voi 
vorbi ca ei?

Să-i fie memoria lui Jacques 
De Decker binecuvântată!

CARICATURA ZILEI

Scrisori de la cititori
Înainte de a fi un Mare 

Român, trebuie să fii Om

Este concluzia istoricului Adrian Cioroianu în 
finalul filmului documentar „Ion Antonescu - 

de ce a fost executat Mareșalul?” din serialul „Mari 
Români”. 

Astăzi, este de admirat fenomenul formării 
unui grup de intelectuali care aparțin concepției 
„adevărul trebuie spus chiar dacă nu este comod”. 
Această intelectualitate nouă este cea care bătăto-
rește calea cea mai sigură spre România de mâine, 
spre progresul ce i se cuvine. 

Filmul lui Adrian Cioroianu poate fi conside-
rat emblematic pentru România Mare de mâine. 
Pelicula vine să demonstreze că istoricul și omul 
punând mintea și sufletul la contribuție, utilizând 
un material ilustrativ documentar ales cu atenție, 
la fel și pe puținii martori rămași în viață, poa-
te păstra adevărul istoric neîntinat. Comentariile 
filmului parcurg toată gama expresiei umane în 
fața unui eveniment istoric dureros. Datele sunt 
cunoscute în amănunt de către istorici și filmul 
le redă obiectiv, fără patos, lăsând însă semnele 
de întrebare care se impun în ciuda tristeții bine 
stăpânite. 

Filmul este un gest de corectitudine profesi-
onală, de respect al adevărului, o palmă aplicată 
pe fețele negaționiștilor români și ale așa zișilor 
istorici de toate neamurile. România este azi lipsită 
de evrei, așa cum a dorit-o Ion Antonescu. 

 Slavă Domnului, există Mari Români în is-
torie; nu trebuie puși la același nivel cu unii ca 
Ion Antonescu, deoarece înainte de a fi un mare 
român, trebuie să fii om.  

Arie Rudich-Finkelstein

Anexarea Lanțul infectării
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Israelul declasat

Decizia a fost luată după ce Ministerul Sănătății din 
Cipru a declasat Israelul de la Categoria A la Ca-
tegoria B, sugerând o rată ridicată de răspândire a 

coronavirusului în țară. 
Începând din 20 iunie, persoanele sosite din țările cu o 

răspândire redusă COVID-19, marcate ca făcând parte din 
Categoria A, nu vor fi obligate să se testeze înaintea sosirii. 

Țările din Categoria A includ Grecia, Malta, Bulgaria, Nor-
vegia, Finlanda, Austria, Slovenia, Danemarca, Germania, Un-
garia și Lituania.  

Țările din Categoria B includ Elveția, Polonia, România, 
Croația, Estonia, Republica Cehă și acum Israelul.

Organizația Turismului Cipriot din Israel a declarat că în 
curând Israelul ar putea fi trecut la Categoria A dacă răspân-
direa COVID-19 în țară se va diminua. 

Luna trecută, Ciprul s-a angajat să acopere toate costurile 
pe care le-ar suporta pacienții care vor contracta coronavirusul 
pe durata vacanței acolo. Guvernul cipriot a declarat că va 
acoperi cheltuielile de cazare, hrană, băuturi și medicamente 
pentru pacienții COVID-19 și familiile lor. Pacienții vor trebui 
doar să plătească drumul cu taxiul la aeroport și zborul înpoi 
spre casă.

Turiștii israelieni care vor să viziteze Ciprul vor 
trebui să efectueze obligatoriu teste de depistare a 
infectării cu Coronavirus cu 72 ore înaintea sosirii

A doua cea mai 
infectată țară din lume

Cea mai lovită nați-
une din America 
Latină a raportat 

vineri 890 de noi dece-
se în rândul persoane-
lor confirmate pozitiv 
cu noul coronavirus și 
a ajuns la un total de 
42.791 de persoane care 
și-au pierdut viața până acum. În total, 850.796 de brazi-
lieni au fost infectați până acum cu noul coronavirus, fiind 
și la acest capitol a doua țară din lume, după Statele Unite, 
care au 2.142.224 de persoane infectate și 117.527 de de-
cese. Poziția a treia în ceea ce privește numărul morților 
este ocupată de Marea Britanie cu 41.662 și 294.375 de 
persoane depistate pozitiv.

Noile cifre din Brazilia vin după ce guvernul brazilian 
a fost acuzat că a încercat să ascundă adevărata amploare 
a focarului în țară și a refuzat să mai facă publice cifrele 
privind decesele și infecțiile. 

Brazilia a depășit Marea Britanie și a devenit a 
doua țară din lume în ceea ce privește numărul 

de decese provocate de noul coronavirus

Atac cu drone

Observatorul sirian pentru drepturile omu-
lui din Marea Britanie a declarat că atacul 
a fost efectuat de coaliția condusă de SUA, 

care țintește extremiștii din Siria de multă vreme. 
Drona a lovit un vehicul care transporta cei doi comandanți 
- un iordanian și un yemenit - în provincia nord-vestică Id-
lib, ultima cetate rebelă rămasă în Siria sfărâmată de război. 
Idlib este dominat de militanți legați de al-Qaeda și este, de 

asemenea, casa a 3 
milioane de civili.

Observatorul a 
declarat că bărbații 
uciși făceau parte 
din grupul Horas 
al-Din, numele 
arab pentru „Gar-
dienii Religiei”.

Un atac de drone din nord-vestul Siriei  
a ucis duminică doi comandanți înalți  

ai unui grup afiliat al-Qaeda

Apel împotriva Chinei

„Colaborarea cu Partidul Comunist Chinez este o provo-
care din ce în ce mai mare pentru Statele Unite, pentru 
Israel, și pentru toți oamenii liberi”, a spus Pompeo într-o 

adresă către Forumul Global anual al AJC.
Pompeo a făcut aluzie la nemulțumirea administrației 

Trump legată de legăturile comerciale extinse ale Israelului 
cu China, fapt ce oficialii americani consideră că oferă națiunii 
asiatice o ușă deschisă „prin spate” pentru a obține informații 
privind capacitățile militare israeliene și americane.

„Concepția militară opacă de la Beijing, indiferența negli-
jentă a obligațiilor sale interne și campaniile de dezinformare 
ne pun în pericol pe toți”, a spus el. „Toți trebuie să fim atenți 
la amenințarea Partidului Comunist Chinez asupra modu-
lui nostru de viață. A te poziționa împotriva „actorilor răi” 
stă la baza valorilor Americii. Ambele noastre națiuni (Israel  
și SUA)sunt înrădăcinate în respectarea drepturilor date de 
Dumnezeu, libertatea individuală și egalitatea umană”.

Secretarul de stat american Mike Pompeo a 
îndemnat luni Israelul să se poziționeze alături de 

Statele Unite împotriva Chinei
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Scuze... acceptate

„Pentru faptul că jude-
cata mea a fost greșită și 
decizia ce a urmat - inco-
rectă, îmi cer scuze,” a scris 
Itamar Grotto într-o scri-
soare adresată directorului 
general, pe final de exerci-
tare a funcției, Moshe Bar 
Siman-Tov, care ceruse 
public demisia lui Grotto 
din cauza acestui incident.

Miliardarul Teddy Sagi 
i-a cerut inițial lui Bar Siman-Tov să-i permită să intre în țară 
fără să mai stea în auto-carantină timp de 14 zile, așa cum 
impune astăzi legea, dar a fost refuzat. Ulterior, el a apelat 
la Grotto, care i-a aprobat cererea.

Omul de afaceri ce deține compania de jocuri de noroc 
Playtech, ar fi participat apoi la o petrecere pe un acoperiș 
din Tel Aviv, petrecere găzduită de un milionar imobiliar care 
se pare că, la rândul său, a încălcat recomandările Ministe-
rului Sănătății, referitoare la adunările mari de persoane.

Înalți oficiali ai Ministerului Sănătății au declarat sâmbă-
tă că Itamar Grotto nu va fi concediat după acest incident, 
doar va fi „mustrat aspru” pentru această decizie. 

Scandalul anului şcolar

Totodată, preșcolarii și clasele 1 - 4 
își vor putea continua experien-
ța școlară în cadrul „Școlilor de 

vacanță de vară” - un program care va 
începe la 14 iulie și se va încheia pe 6 
august. Clasele 7-10 își vor încheia acti-
vitatea școlară la 1 iulie. Elevii claselor a 
11-a și a 12-a sunt și vor fi implicați până 
pe 27 iulie în examenele de bacalaureat. 

Sistemul educațional se pregătește pentru posibilitatea ca anul școlar 
2020/21 să se deschidă în umbra unui al doilea val de coronavirus și ca școa-
la de la distanță să fie din nou o soluție copiilor noștri. 

Există însă un adevărat conflict între Ministerul Învățământului și Sindi-
catul Profesorilor. Guvernanții amenință că, dacă profesorii nu vor fi de acord 
cu prelungirea anului școlar, conform reglementărilor ministerului, aceștia 
nu își vor primi salariile întregi pe luna în curs.

Ministrul Educației, Yoav Galant, a anunțat duminică că școlile 
primare (1-6) și grădinițele vor încheia cursurile pe 13 iulie

Primul ministru Netanyahu, a 
declarat luni că nu are de gând 
să supună „Afacerea secolului” 

(propusă de administrația Trump) 
votului în Knesset la începutul 

ședinței săptămânale a  
partidului Likud

Interdicție prelungită

După cum era de așteptat, Autoritatea Aeroportuară 
Israeliană a anunțat toate liniile aeriene că vor 
rămâne în vigoare controalele severe la graniță da-

torate pandemiei Covid-19. Ordinul ce prevede intrarea în 
autoizolare 
timp de 14 
zile a israeli-
enilor întorși 
în țară din 
străinătate 
și interdic-
ția completă 
de intrare în 
Israel a celor ce nu dețin pașapoarte israeliene, a fost pre-
lungit de pe 15 iunie până la 1 iulie cel puțin.

Doar două linii aeriene și-au continuat zborurile spre 
și dinspre Israel pe durata crizei provocate de coronavirus 
- United Airlines cu o cursă zilnică de la Newark și Ethio-
pian Airlines cu zboruri de la Addis Ababa. În ultima lună, 
multe linii aeriene, inclusiv Air Canada, Lufthansa, Delta, 
Aeroflot și Wizz Air și-au reluat zborurile spre Israel, în 
timp ce El Al și Israir au efectuat diverse curse în toată lu-
mea. Deocamdată, pasagerii trebuie să prezinte pașapoarte 
israeliene înainte de a se îmbarca în aceste curse spre Israel.

Israelienii reveniți din străinătate până pe 1 iulie 
vor fi încă obligați să se autoizoleze timp de 14 
zile, potrivit declarației Autorității Aeroportuare 

Israeliene

Directorul general adjunct al Ministerului 
Sănătății, Itamar Grotto, a prezentat scuze vineri 
pentru aprobarea cererii miliardarului israeliano-
cipriot Teddy Sagi de a fi scutit de auto-carantină 
la sosirea în Israel la începutul săptămânii trecute

Bibi merge înainte

Întrebat de către membrii de partid des-
pre planurile sale de aplicare a suverani-

tății israeliene în unele părți din Yehuda și 
Shomron, premierul a răspuns: „Vreau să 
aplic suveranitatea asupra a jumătate din 
Zona C.”

Anterior, premierul Netanyahu declarase 
unui grup de foști ofițeri Tzahal că aplicarea 
suveranității israeliene în aceste regiuni va fi 
efectuată în mai multe etape.

Itamar Itamar 
GrottoGrotto
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Liber la nunți şi petreceri

Potrivit unui comuni-
cat comun dat de Ca-
binetul Premierului și 

Ministerul Sănătății, saloa-
nele de evenimente trebuie 
să aloce cel puțin doi metri 
pătrați fiecărui musafir. Nu-
mărul limită de musafiri nu 
include angajații din salonul 
de evenimente.

În comunicat s-a precizat 
că proprietarii de săli vor avea 

obligația de a păstra lista nu-
melor și numerelor de telefon 
ale tuturor oaspeților timp 
de 20 zile după eveniment 
pentru ca în caz de infectări 
guvernul să poată efectua o 
anchetă epidemiologică. Alte 
evenimente sunt limitate la 50 
participanți și trebuie să aibă 
loc într-un spațiu deschis, s-a 
precizat în comunicat.

Vineri dimineața, Ministe-

rul Sănătății 
a declarat 
132 cazuri 
noi confir-
mate de infectare cu virusul 
față de seara precendentă, 
când în Israel s-au înregistrat 
peste 200 infectări noi pe zi, 
pentru prima oară de la sfârși-
tul lunii aprilie, înainte de în-
ceperea relaxării restricțiilor.

Într-o conferință de pre-

să care a avut loc joi seara în 
cabinetul său din Ierusalim, 
premierul Benjamin Ne-
tanyahu a avertizat că măsu-
rile radicale destinate limitării 
răspândirii virusului ar putea 
fi impuse din nou dacă vârful 
de cazuri noi de infectare va 
continua să crească.

În ciuda unui nou vârf al numărului de cazuri de coronavirus și 
a temerilor legate de un al doilea val de infectări, guvernul a 

aprobat organizarea evenimentelor cu maxim 250 de persoane 
pentru nunți și ceremonii religioase cum ar fi circumciziile și 

petrecerile bar și bat mitzvah

Casele lui Netanyahu

Luând cuvântul 
la ședința săp-
tămânală a Ca-

binetului, Netanyahu 
le-a spus miniștrilor: 
„Toți cei ce induc 
lumea în eroare, spu-
nând că se construieș-
te o reședință pentru 
premierul alternativ, 
nu au dreptate, dat fi-
ind că nu a apărut o atare propunere și nici nu va apărea.”

Un oficial de la Cabinetul Premierului a explicat pentru 
știrile de pe Canal 12 TV „Nu va fi stabilită nici o reședință 
alternativă la sfârșitul mandatului lui Netanyahu. O să se 
mute în casa din Cezareea sau într-o locuință privată din 
Ierusalim. E similar cu ce a făcut președintele Alb-Albaștri-
lor, Benny Gantz, cu locuința lui privată din Rosh HaAyin.

Cât despre costurile implicate, transformarea locuințelor 
într-o reședință oficială poate include renovări și ajustări – 
așa că sumele de bani de care e nevoie pentru construirea 
unei locuințe noi pot fi economisite, dar va fi nevoie de un 
buget pentru lucrările la casa care va fi aleasă. 

Duminică, premierul Benjamin Netanyahu a vorbit 
despre acordul coaliției Alb-Albaștrilor și Likud 

care stipulează că Netanyahu va primi o reședință 
oficială cât timp va activa ca premier alternativ, 

începând din 17 noiembrie 2021

Unii ignoră virusul

Dar conduita populației nu reflectă temerile cres-
cânde, căci tot mai mulți oameni sunt văzuți fără 
mască în spațiile publice – încălcând recomandă-

rile sanitare.
Un astfel de loc e kanion Hadar din Ierusalim, vizitat 

zilnic de mii de oameni. Și deși majoritatea vizitatorilor 
își poartă măștile corect, mulți aleg să le poarte pe bărbie, 
adică, practic, în zadar.

În centrele comerciale și spațiile mari, împrejmuite, 
personalul de securitate e instruit să se asigure că vizitatorii 
poartă măștile conform indicațiilor Ministerului Sănătă-
ții. Cu toate acestea, în magazinele mai mici și spațiile de 
recreere nu există personal de securitate care să aplice re-
gulile, drept pentru care mulți vizitatori ajung să le ignore.

În kanioane apare altă problemă. Nu li se poate cere 
vizitatorilor să poarte măști cât timp mănâncă în comple-
xul alimentar, 
așa că mulți 
oameni nici nu 
știu exact unde 
sunt obligați să 
poarte masca 
după intrarea 
în kanion și 
unde nu.

Odată cu redeschiderea instiuțiilor de învățământ 
și economice din Israel, numărul cazurilor de 
Coronavirus confirmate a crescut exponențial
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Noi reglementări  
în România

Sâmbătă a avut loc o 
ședință a Comitetu-
lui Național pentru 

Situații de Urgență, pentru 
aprobarea listei cu statele 
din care cetățenii care so-
sesc în România nu vor fi 
obligați să intre în izolare.

În baza propunerii Institutului Național de Sănătate Pu-
blică, se aprobă, începând cu data de 15.06.2020 ora 00:00, 
eliminarea măsurilor de carantină pentru persoanele asimp-
tomatice care vin în România din statele menționate mai sus. 
Lista cu țările pentru care se aplică eliminarea măsurilor de 
carantină/izolare, se actualizează săptămânal de către Institu-
tul Național de Sănătate Publică, pe site-ul www.insp.gov.ro.

Persoanele asimptomatice care vin în România 
din Austria, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croația, 

Confederația Elvețiană, Germania, Grecia, Islanda, 
Letonia, Liechtenstein, Lituania, Malta, Norvegia, 
Slovacia, Slovenia și Ungaria nu vor mai fi nevoite 

să stea în carantină sau izolare

China, din nou în izolare

Șapte cazuri de contaminare 
cu COVID-19 au fost înre-
gistrate în vecinătatea pieței 

Xinfadi, potrivit autorităților sa-
nitare. Nouă școli și grădinițe din 
zonă au fost închise. Municipali-
tatea din Beijing a închis vineri 
două piețe și a amânat reluarea 

cursurilor pentru elevii din clasele primare în urma desco-
perii a trei noi cazuri de COVID-19 în acest oraș, după două 
luni în care niciun nou caz de coronavirus nu a fost confirmat 
în capitala Chinei. Prima țară afectată de noul coronavirus 
la sfârșitul anului trecut, China a reușit între timp să frâneze 
considerabil epidemia, în ultimele săptămâni fiind înregis-
trate zilnic doar câteva noi cazuri de îmbolnăvire, majoritatea 
în rândul persoanelor revenite din străinătate.

Unsprezece cartiere rezidențiale din sudul 
capitalei Chinei, Beijing, se află în izolare din 
cauza apariției unui nou focar de coronavirus

Trump, acuzat că va 
frauda alegerile

Joseph Biden, potenția-
lul candidat al Partidu-
lui Democrat în scruti-

nul prezidențial din Statele 
Unite, a afirmat că Donald 
Trump, membru al Parti-
dului Republican, va încer-
ca să fraudeze alegerile pen-
tru a se menține la putere. „Cea mai mare preocupare a mea 
este că acest președinte intenționează să fraudeze acest scrutin. 
Acest om a declarat că toate voturile prin corespondență sunt 
frauduloase în timp ce el este la Casa Albă și își completează 
buletinul de vot prin corespondență în alegerile interne”, a 
afirmat Joe Biden, fost vicepreședinte al SUA. Biden a sugerat 
că Donald Trump ar putea refuza să își recunoască eventuala 
înfrângere. „Dar sunt absolut convins că armata îl va escorta 
rapid de la Casa Albă”, a precizat Biden.

Donald Trump a respins acuzațiile. „Joe este naiv, știe toa-
tă lumea. Dar, categoric, dacă nu voi câștiga, nu voi câștiga. 
Adică, știți cum este; voi merge înainte și voi face alte lucruri”, 
a declarat Donald Trump.

Președintele SUA, Donald Trump, a respins 
acuzațiile adversarului său democrat Joseph Biden, 
afirmând că „va face alte lucruri” dacă va fi învins 

în scrutinul prezidențial din noiembrie

Kim Yo Jong amenință 
Coreea de Sud

Kim Yo Jong, care 
este unul dintre 
principalii consi-

lieri ai lui Kim Jong Un, 
a declarat: „Exercitând 
puterea cu care am fost în-
vestită de Liderul Suprem, 
de partid și de stat, am dat 
instrucțiuni departamentului ce se ocupă de relația cu par-
tea adversă să ducă la capăt acțiunea preconizată”. 

Declarația acesteia, ce nu oferă detalii despre următoarea 
acțiune, vine la câteva zile după ce Coreea de Sud a anunțat 
că o serie de dezertori nord-coreeni trimit peste graniță, cu 
ajutorul unor baloane sau al unor sticle, orez și pliante prin 
care critică regimul din Coreea de Nord.

Kim Yo Jong, sora liderului nord-coreean, a anunțat 
că se va recurge la represalii împotriva Coreei de 
Sud, acțiuni ce ar putea implica inclusiv ofensiva 

armată, în condițiile în care dezertorii nord coreeni 
continuă să trimită peste graniță mâncare și 

materiale de propagandă
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Dr. Adrian MAJURU, director al Muzeului Municipiului București

Bancherii Berkowitz: bănci, afaceri, comerț (I)

Începuturile afacerii Ber-
kowitz în București le 
putem plasa aproximativ 

în același timp cu primii ani 
de domnie ai domnitorului 
Carol I. Undeva între anii 
1868-1872 s-au pus bazele 
casei Berkowitz. Plasarea în 
timp o datorăm unui docu-
ment oficial din 7 decembrie 
1931, unde se menționează 
„trecutul pe piață de peste 60 
de ani a Băncii Berkowitz”.1 

O altă sursă reduce tim-
pul de viață la mai puțin de 
60 de ani. Publicistul francez 
Frédéric Damé este singurul 
care face o mică istorie a băn-
cii Leon Berkowitz în cartea 
sa „Bucarest en 1906”. El 
spune: „Banca L. Berkowitz, 
condusă azi (1906 n.m.) de 
frații Elly, Adolph și Max 
Berkowitz, ca proprietari, a 
fost înființată în anul 1880 
de Leon Berkowitz tatăl, 
care, la început, nu făcea de-
cât operațiuni de scont, însă 
datorită progresului acestor 
operațiuni, a înființat banca 
și s-a asociat cu fiii săi, Elly, 
Max și Adolph Berkowitz, pe 
care i-a condus până în anul 
1903, când s-a retras pentru 
a ceda conducerea celor trei 
asociați de astăzi”.2

Așadar, începând din anul 
1903, frații Max, Elly și 
Adolph Berkowitz s-au ocu-
pat de banca L. Berkowitz. 
Anul 1903 este în același 
timp și anul în care Leon 
Berkowitz cumpără de la Ioan 

1 Arhivele Statului. Municipiul București. 
Fond Berkowitz, dosar 21-1944, fila 75

2 Frédéric Damé, Bucureștiul în 1906, Ed. 
Paralela 45, București, 2007, p.578

Pascu reședința din strada 
Sfinților nr.7, pe care o ame-
najează după gustul său. O 
retragere foarte frumoasă și 
elegantă a unui bătrân ban-
cher, într-o reședință nouă, 
departe de lumea dezlănțuită 
a afacerilor.

Bun, dar revenind la ban-
ca L. Berkowitz, aceasta a fost 
mereu o bancă de dimensiuni 
mici, cel mult medii, cu ope-
rațiuni bancare restrânse la 
câteva direcții de creditare. 
În realitate, avem înregistrate 
firme particulare pe numele 
lui Max Leon Berkowitz, care 
figura la 1911 ca bancher pe 
strada Lipscani 12. La fel Elly 
Leon Berkowitz și Adolf Leon 
Berkowitz. La aceeași dată, 
pe strada Lipscani 12, unde 
se afla și firma bancherilor 

Berkowitz, figura în același 
imobil și banca Ilfov, „fără 
sucursale și agenții, creată 
la 1 februarie 1910 din ini-
țiativa lui Victor Biberia, dar 
condusă de un consiliu de 
administrație”.3

Banca L. Berkowitz va fi 
înființată însă mult mai târ-
ziu. Adevărul îl aflăm dintr-o 
adresă semnată de cei trei frați 
în anul 1931, cu prilejul cere-
rii „concordatului preventiv”. 

Aflăm cu acest prilej că 
„banca Leon Berkowitz a 
fost înființată în anul 1926 
sub formă de societate ano-
nimă și a succedat vechii fir-

3 Emil S.Giuan, Mememnto al casselor 
de bancă din România, Institutul de Ar-
tye Grafice Eminescu, București, 1911, 
p.186 și 179.

me în nume colectiv Leon 
Berkowitz, bancher care s-a 
lichidat prin efectul consti-
tuirii noii societăți. 

Timp de mai multe de-
cenii, vechea casă de bancă 
Leon Berkowitz, a stat prin-
tre primele întreprinderi de 
acest fel, nu numai onorân-
du-și punctual angajamente-
le, dar a contribuit în cea mai 
largă măsură, atât la crearea 
diverselor instituții de cre-
dit, care au consolidat situ-
ația economică a României 
dinainte de război (primul 
război mondial n.m.), cât și 
susținând puternic comerțul 
țării în timpul celor mai grele 
crize, care s-au abătut asupra 
pieței, în cursul acestui lung 
șir de ani”.4

Casa de bancă Berkowitz a 
rezistat foarte bine anilor pri-
mului război mondial (1916-
1919) și mai ales perioadei de 
ocupație germană dintre anii 
1916-1918. Apoi a făcut față 
devalorizării monedei și infla-
ției galopante după 1920. 

A fost o perioadă foarte 
bogată între 1903 și 1926, 
când își schimbă statutul și 
evident, obligațiile. Cumpără 
foarte multe imobile în Bucu-
rești, banca având și alte sedii 
simultan, birouri de informa-
ții comerciale îndeosebi: stra-
da Lipscani 24, Blv. Academi-
ei nr.1 sau Calea Victoriei 32 
(pentru anii 1920-1932).5 

-  va  urma -

4 Arhivele Statului.Municipiul București. 
Fond Berkowitz. Dosar 21-1944, fila 71

5 Anuarul Român pentru Comerț, Induss-
trie, Meserii și Agricultură, E.Rudolf 
Mosse S.A., București, 1931-1932, 
p.1335
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Modernizarea capitalei

Criticii proiectului susțin însă că acesta e doar un nou 
obstacol în calea speranțelor palestiniene de a trans-
f o r m a 

Ierusalimul de 
Est în capitala 
unui stat viitor.

D e r i v a ț i a 
denumită Șo-
seaua America-
nă va lega co-
loniile evreiești 
din Cisiordania 
aflate la nord și la sud de Ierusalim. Se lucrează deja la 
secțiunile centrală și sudică a șoselei, iar ofertele pentru 
tronsonul nordic „cu un cost anticipat de 187 milioane de 
doalri“ vor fi emise spre sfârșitul anului.

În total se estimează că proiectul care se va întinde de-a 
lungul sau în apropierea periferiei Ierusalimului de Est va 
costa mai bine de un sfert de miliard de dolari.

Construcțiile au loc pe fondul discuțiilor programate 
pentru 1 iulie de anexare a coloniile evreiești din Cisiordania.

Oficialii israelieni declară că șoseaua ce va include un tu-
nel de 1,6 kilometri la est de Muntele Măslinilor, va înlesni 
decongestionarea traficului pentru israelienii și palestinienii 
din regiune. Palestinienii spun că de noua șosea se vor folosi 
în principal coloniștii și că, în plus, ea va submina șansele 
Ierusalimului de Est de a deveni capitala statului dorit de 
ei în Cisiordania și Gaza.

Se lucrează la o nouă șosea de centură pentru 
Ierusalim de care vor beneficia toți locuitorii, 

potrivit oficialilor israelieni

Se caută şoferi

Israelul a oprit 
rulajul trenuri-
lor de pasageri în 

luna martie, pentru 
a contribui la elimi-
narea coronavirusu-
lui. În același timp, 
numărul liniilor de 
autobuz a fost redus, iar numărul de pasageri permis în 
fiecare autobuz a fost limitat.

În timp ce Israelul a redeschis majoritatea locurilor de 
muncă și a crescut numărul de autobuze, serviciul feroviar 
nu a fost reluat, determinând israelienii să se bazeze mai mult 
pe autobuze iar cererea acestora pentru fiecare linie a crescut. 
Statisticile companiei Egged au arătat că doar 535 de 
persoane și-au exprimat interesul de a învăța să fie șoferi 
de autobuz în februarie, înainte de izbucnirea coronavi-
rusului, în timp ce 1.300 au contactat școala de șoferi a 
companiei în perioada 10-26 mai (o creștere de 400%). 
Egged a declarat că în prezent există o penurie severă de 
șoferi de autobuz, ceea ce dăunează capacității companiei 
de a furniza servicii eficiente.

Record de amenzi

Până astăzi, s-au aplicat amenzi în valoare totală de 
43.485.000 de șekeli. Amenzile au variat ca mărime, 
de la 200 de șekeli pentru nepurtarea unei măști pe 

față în public, până la 5.000 de șekeli pentru desfășurarea 
unei activități comerciale neconforme cu reglementările 
în vigoare.

Numărul persoanelor care caută locuri de muncă 
ca șoferi de autobuz, s-a mărit  cu 400%

De când guvernul a început să impună restricții 
la nivel național în martie, după izbucnirea 

pandemiei, autoritățile au emis un număr de 
66.813 amenzi pentru încălcarea normelor 

sanitare menite să reducă răspândirea virusului
NESTEMATE POETICE 

culese de Ady Covaliu 

ÎN LOCUL UNDE NE VOM FI RETRAS  
de Constanța Buzea

Sunt ostenită când te simt 
aproape;
De grija ta m-aș lepăda un ceas;
Un greier mare nopților dă glas,
Mărunte flori visează să-l 
îngroape.

Neliniștită, viața mea încape 
În umbra fără ghimpi de la 
popas.
Ce vom avea din ce ne-a mai 
rămas?

Nici  un cuvânt nespus să nu ne 
scape.

În voia lor vei crede că te las
Și vor fi nori ca-n preajma unei 
ape
În locul unde ne vom fi retras.

Sufletul tău se sparge ca un vas 
La care vin prea multe să se 
adape
Sălbăticiuni și vite de pripas.
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Dovezi

Astfel, cer-
ce tă tor i i 
de la Uni-

versitatea din Hai-
fa au găsit dovezi 
pe Terasa el-Wad 
în zona Munte-
lui Carmel, lân-
gă Haifa, dovezi 
datând de circa 
15.000 ani. 

„Știm din surse istorice că oamenii mâncau șerpi în Evul 
Mediu, dar până acum nu exista nici o dovadă că au făcut 
acest lucru acum 15.000 ani. Cu ajutorul metodei dezvol-
tate de noi, e foarte posibil să găsim pe viitor și dovezi mai 
timpurii,” a declarat cercetătorul Reuven Yeshurun.

Locuitorii regiunii făceau parte din civilizația Natufiană, 
cunoscută pentru trecerea la un stil de viață agricol, precum 
și pentru alte evoluții culturale.

Mii de oase de șerpi și șopârle au fost găsite pe pardo-
selile locuințelor preistorice din zonă, dar nu era limpede 
dacă fuseseră mâncate de oameni sau depozitate acolo prin 
procese naturale.

Cercetătorii israelieni au găsit dovezi că 
oamenii antici mâncau regulat şerpi şi şopârle, 

fiind prima descoperire de acest gen

Excursii anulate

Potrivit unui comunicat al Mi-
nisterului Educației, excursiile 
planificate la fostele lagăre de 

concentrare din Polonia în octombrie 
și noiembrie, nu vor avea loc din cauza 
creșterii numărului de cazuri de coro-
navirus în rândul elevilor.

Peste 17.500 de elevi de clasa a XI-a 
și a XII-a s-au înscris pentru excursia 
din toamnă.

Excursiile nu se pot desfășura în 

condiții corespunzătoare din ca-
uza restricțiilor în vigoare și cele 
viitoare referitoare la curse aerie-
ne, hoteluri și călătorii cu autocarul, se 
mai spune în comunicat.

Ministerul analizează posibilitatea 
ca elevii să se alăture delegațiilor că-
tre Polonia la începutul anului 2021 
sau ca aceștia să 
poată participa 
la un program 

alternativ desfășurat pe teritoriul Isra-
elului, care se va axa tot pe subiectul 
Holocaustului.

Excursiile la lagărele de concentrare 
naziste reprezintă o practică obișnuită 
pentru multe școli din Israel.

Excursiile școlare organizate de guvernul israelian în fostele 
lagărele de concentrare naziste din Europa nu se vor desfășura 
așa cum era planificat inițial pe parcursul acestui an, din cauza 

crizei globale de coronavirus, au anunțat luni autoritățile 
guvernamentale

Corona în Tel Aviv

În ultimele 
zile, orașul 
a depășit 

Ierusalimul, 
care încă „se 
poate lăuda” 
cu ce l  mai 
mare număr 
global de infectări cu COVID-19, când vine vorba de rata 
de răspândire a agentului patogen.

Centrul Național de Informații și Cunoaștere a Coro-
navirusului a raportat că duminică, numărul rezultatelor 
pozitive ale COVID-19 din numărul total de persoane tes-
tate a fost de 3%.

Centrul, care face parte din Divizia de Securitate și In-
formații a Tzahalului, a declarat că armata a recomandat 
guvernului să aplice restricții în ceea ce privește adunările 
publice - la numai 24 de ore după ce s-a „dat liber” la eve-
nimente cu până la 250 de persoane.

De asemenea, armata recomandă „intensificarea aplicării 
amenzilor” și prezența sporită a agenților de aplicare a re-
stricțiilor de sănătate existente, în speță, purtarea măștilor, 
în special în spațiile restrânse și în mediile aglomerate).”

Până luni dimineață, 19.228 de persoane din Israel au 
fost testați pozitiv cu COVID-19, 302 pacienți decedând 
din cauza bolii.

Tel Aviv-ul continuă să fie un punct fierbinte 
pentru coronavirus cu o rată de infectare 

dublă față de restul țării, au declarat oficialii 
guvernamentali luni
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Dr. Ernest HUȘANU  

Neparalele - Despre grai şi oameni 

Din statisticile oficiale rezultă că emigrările dintre anii 
1972-2008 fac ca în Israel să existe zeci de mii de vor-
bitori de limba română. Dintre aceștia, aproximativ 

40.000 vorbesc și citesc zilnic românește (acad. prof. dr. Jean 
Askenasy în „Diaspora din Israel” – Gazeta Românească din 
4 iunie 2020). 

Precizările și comentariile extrem de interesante din această 
„Tableta zilei” mi-au prilejuit, în altă ordine de idei, revenirea 
unor aduceri aminte, relativ recente, de la o ședință a ASILR 
(Asociația Scriitorilor Israelieni de Limbă Română). Prezenta-
sem o carte scrisă de mine, „Fata din sala de disecție”, editura 
24 de ore - Iași. 

În pauză, unul dintre participanți, distins intelectual bucu-
reștean – devenit israelian de mai mulți ani, mi se adresează cu 

o remarcă zeflemistă (ușor ironică) la graiul meu moldovenesc, 
susținută și de persoane de lângă el. M-au surprins neplăcut. 

Copilăria, adolescența și maturitatea prelungită până în 
2006 – anul emigrării mele în Israel, împlinind 77 de ani de 
„staționare” în țara natală, le-am trăit în orășele și orașe din 
regiunea Moldovei și Bucovinei. 

Am vorbit și scris în limba română, însușindu-mi „accen-
tul”. Am deprins „vorba lată” a locuitorilor mai ales din le-
găturile permanente cu pacienții și familiile lor. Nu am avut 
motivația unui control auditiv al accentului meu moldovenesc 
pentru a-l cizela. 

În urmă cu mulți ani, reluând audiția dintr-o înregistrare 
pe banda casetei de la prezentarea literară susținută de mine la 
o întrunire cu scriitori ieșeni am fost surprins. „Asta este vo-
cea mea?” Realizam că timbrul vocalelor și consoanelor aveau 
„amprenta” graiului moldovenesc. 

Nu știu cum pot explica acest atașament vocal. Cred că re-
ceptivitatea mea muzicală, după mulți ani petrecuți în mediu 
simfonic, mi-a favorizat această adeziune spontană. Oricum, 
atât în comportament, cât și în discuții, indiferent de gradul 
intelectual al interlocutorilor, nu căutam o exprimare căutată 
a fi distinsă. Mă exprimam deschis, împrumutând și însușin-
du-mi graiul ce-mi era plăcut auzului și afectivității față de 
ceilalți. 

Vorbeam „natural”, fără căutări intelectualizante. Nu este 
cazul însușirii unui dialect local sau regional. Sunt inflexiuni 
vocale preluate instinctiv. 

Gândeam aleatoric: cum ar „suna” interpretarea celebrei 
piese „Apus de soare” lipsită de graiul moldovenesc  susținut 
de marele actor George Calboreanu?

Am păstrat „limba lată” a moldovenilor fie din Iași, Bârlad, 
Botoșani și apoi din așezările bucovinene. Nu m-a stingherit 
niciodată vorba mea la întrunirile medicale și nici în colaborări 
cu poeți și scriitori alăturați unei mese rotunde. 

Am rămas cu graiul meleagurilor natale bine cunoscute. 
Am îndrăgit vorba domoală și inima caldă a celui care mă 

întâmpina cu „săru’ mâna, domnule doctor că mi-ai tămăduit 
femeia”. 

Un episod „nostim” și relevant. Cât de revoltată a fost fiica 
noastră, pe atunci adolescentă, care citea un anunț la mica 
publicitate: „Vând autoturism marca X. Aștept provincia.”

În replică, fata mi-a spus: „tăticule, când vei da anunțul cu 
vânzarea mașinii noastre, să scrii și «aștept București».”

Vorba asta moldovenească a fost în apele ei în anii reziden-
țiatului meu în chirurgie, la clinica marelui mentor al meu, de 
suflet și exigență profesională, strălucitul profesor Gheorghe 
Chipail (nu George și nici G.), fiul preotului dintr-un sat 
moldovenesc de lângă Ștefăneștii copilăriei mele. 

Să nu mă acuzați de nostalgie! Asta e vorba mea!

xvcbzfhgkshgkscaneascaGAZETA BLITZ

Aniversare la Haifa

Încă un senior 
al comunității 
originarilor din 

România a intrat 
săptămâna aceasta 
în clubul select al 
nonagenarilor. Este 
vorba de îndrăgitul 
om de litere Mirel 
Horodi căruia îi 
dorim din suflet mulți ani sănătoși alături de cei dragi.

Și pentru că vorbim de familia lui frumoasă, iată ce ne 
scrie soția lui Mirel, strălucita pictoriță Liana Saxone Ho-
rodi: „Am avut o obsesie toată viața mea: Familia! A fost 
ceva mult mai puternic decât cariera. Chiar și atunci când 
mi-am pierdut orice speranță, destinul și-a spus cuvântul.  
Nu poți să nu recunoști că există un destin.

Să ajungem la 80 și la 90 de ani, cu doi băieți reușiți, 
două „fiice fără durerile nașterii” (nurorile) și șapte nepoți, 
este Mană Cerească!

În familia noastră domnește dragostea, înțelegerea și 
colaborarea totală în toate problemele, care nu ne lipsesc.

 Nu-mi puteam dori un partener de viață mai reușit, 
mai deosebit ca Mirel. Copiii îl divinizează și nepoții stau 
cu gura deschisă să urmărească poveștile bunicului, care-s 
lecții de viață.

După norma biblică, să fie sănătos până la 120 de ani.”
Ne alăturăm și noi frumoaselor  urări și-i dorim distin-

sului Mirel Horodi multă sănătate și numai bucurii alături 
de familie!
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Stimați pasageri,

În urma extinderii restricțiilor de călătorie 
impuse de autoritățile israeliene până în data 
de 01 iulie, TAROM menține suspendarea operării către/dinspre Tel Aviv până 
la acea dată. Vă vom ține la curent cu informații privitoare la reluarea operării 
pe această rută.

Biletele pot fi reprogramate pentru date viitoare de călătorie fără taxe de mo-
dificare sau pot fi restituite. Modificările se pot face în 12 luni de la data emiterii 
biletelor. Vă rugăm să contactați agentul emitent al biletului.

În cazul în care biletele au fost achiziționate pe site-ul TAROM sau într-o 
agenție TAROM, vă rugăm să vă adresați la: help@taromtlv.co.il sau contact@
tarom.ro.

Matei GRISARU

„Din jale se întrupează Electra”

Dramaturgul american Eugene 
O’Neille a preluat mitul antic 
al Electrei, fiica vestitului răz-

boinic Agamemnon, și a adaptat-o si-
tuației din America jumătății secolului 
XIX, menținând sub forme diferite ura, 
incompatibilitatea, dorința de răzbunare 
și alte fațete ale sentimentelor și simță-
mintelor omenești dintre cele mai șocan-
te. Pe aceste elemente, el a scos la iveală 
trilogia psihologică cu titlul de mai sus.

Eu nu am intenția să mă ocup nici 
de mitul antic, nici de piesa lui Eugene 
O’Neille, permițându-mi numai să pa-
rafrazez titlul pe care l-aș putea numi 
„Din suferință se întrupează Guvernul”. 
Se pot distinge cred două feluri de su-
ferințe: suferința colectivă și suferințele 
individuale. Prima se referă la însăși cele 
trei runde de alegeri care au afectat popu-
lația obligând-o să trăiască peste un an și 
jumătate fără un guvern stabil dar nu mai 
puțin, poate chiar mai mult pe membrii 
partidelor și partidulețelor care așteptau 
cu sufletul la gură rezultatul alegerilor.

În ce privește suferința individuală 
care a permis întruparea guvernului, am 
convingerea că Beni Gantz se află pe pri-
mul loc. Nu trebuie să fii psiholog, să-l 
cunoști personal sau să fi discutat măcar 
cu el, pentru a înțelege suferința pe care 
o încearcă un om atunci când, pentru 
o cauză pe care îndrăznesc să o numesc 
nobilă, își părăsește prietenii de luptă 

politică și se aliază cu rivalul care, fără să 
fi devenit el însuși prieten, devine totuși 
util în atingerea unei cauze.

Tind să cred că suferința lui nu s-a 
terminat odată cu formarea Guvernului, 
poate din contra; s-a agravat atunci când 
a realizat că o parte din noii săi colegi de 
coaliție, în frunte chiar cu Primul Mi-
nistru, sapă la temeliile uneia din insti-
tuțiile celei mai reprezentative ale unui 
regim democratic, la ansamblul judiciar 
responsabil cu apărarea legilor și a nor-
melor specifice de conduită.

Mai mult decât atât: la următoarele 
alegeri, devansate sau la cadență, șanse-
le lui de a prelua conducerea cu cele 19 
mandate pe care le are în prezent, sunt 
nule. Și, în același timp, a anulat și șan-
sele foștilor parteneri, Iair Lapid și Bughi 
Ayalon, să formeze un guvern în viitorul 
mai mult sau mai puțin apropiat.

Dar Beni Gantz nu este singurul care 
a suferit pentru formarea noului guvern. 
Nu mă încumet să fac o gradare a sufe-
rinței, cu sau fără ghilimele ale altor com-
ponenți al Guvernului. Cred însă că Iuli 
Edelștein care s-a obișnuit în decursul 
mai multor ani cu respectabila și poate, 
într-o anumită măsură chiar comoda 
funcție de Președinte al Knesetului, a 
suferit și el atunci când a fost nevoit să 
părăsească această funcție și să preia unul 
din ministerele cele mai problematice la 
ora actuală, Ministerul Sănătății. Mi-e 

greu să cred că tot ce a visat Ioav Galant, 
fost candidat la funcția Șef de Stat Ma-
jor, a fost să ajungă Ministru al Educați-
ei. Dar postul de Ministru al Armatei pe 
care îl râvnea cu prisosință a fost ocupat 
de același general care „i-a suflat” în tre-
cut funcția de Șef de Stat Major. 

Mai sunt și alți presupuși miniștri care 
au fost dezamăgiți, și poate chiar au și su-
ferit nu numai din cauză că nu au primit 
portofoliile la care aspirau și care le-au 
fost promise, dar au rămas în afara gu-
vernului. Este cazul lui Nir Barkat, fostul 
Primar al Ierusalimului care-și făcea pla-
nuri de viitor ca Ministru al Finanțelor 
dar care a rămas în final doar cu speranțe 
pentru viitor...

Atât în mitul Electrei, cât și în trilogia 
lui Eugene O’Neille, sentimentul răzbu-
nării străbate ca un fir roșu o mare parte 
din acțiunile piesei. Același sentiment 
al răzbunării este prezent și în acțiunea 
formării noului Guvern condus de Ben-
jamin Netanyahu. Ghidon Saar, unul 
din fruntașii Likudului, partidul care a 
format de fapt guvernul, a rămas și el 
pe dinafară din cauză că a îndrăznit să 
se confrunte cu șeful încă necontestat al 
Partidului. Întrebarea încărcată de îndo-
ieli dar și de oarecare speranțe care cred 
că se poate pune la ora actuală, se referă 
la măsura în care acordul de coaliție va fi 
sau nu respectat?... 
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Acul 
lui 

BUJENIȚĂ

FONFLEURI 
• Dumnezeu vorbește întotdeau-

na cu noi. Inutil! Niciodată nu 
ne spune când vom câștiga la 
loto.

• Dacă tot nu iau nimic cu mine, 
de ce să las ceva la alții?

• Doar monumentele funerare 
fac, de cele mai multe ori, di-
ferența dintre oameni.

• Am întâlnit iubirea vieții. Ul-
terior mi-am dat seama că mă 
urmărea!

• În ochii iubitei vedeam stele; 
acum văd supernove.

• În vino veritas! O fi adevărată 
și reciproca?

• Este obligatoriu ca, atunci când 
ai mâna „lungă”, să fii și iute 
de picior.

• Degeaba stai cu ochii în patru, 
dacă nu ai și urechile ciulite.

• Clopotarul era surd toacă.
• Deschide ochii ca să nu des-

chizi portofelul.
• Te crezi leu dar auzi că ești doar 

un bou care bea ca un porc, are 
o inimă de câine și comporta-
mente de măgar. Până la urmă, 
te obișnuiești.

• Cocoșul avea orbul găinilor.
• Când pui carul înaintea boilor, 

ai grijă să fie plin cu fân.
• Unii scriu cărți de bucate, alții 

bucăți de carte. 
• O vreme facem ménage à trois, 

apoi manger dans trois.
• Dilema sepiei: sunt culoare sau 

cefalopod?
• Punctul de vedere al lunetistu-

lui era o linie de ochire.
• Soacra este o poamă acră, iar 

fiică-sa doar o poamă.

Arie KUPFERSCHMIDT

Film documentar

Ca în orice stat democrat, populația 
Israelului se împarte între acele 
persoane care cred în divinitate și 

cele care sunt laice. Această stare de fapt, 
este motivul care a stopat votarea unei 
constituții a Statului Israel.

Vechea zicală „unde dai și unde crapă” 
a fost adeverită și concretizată în cele scri-
se în continuare. Talentatul ziarist, Itai 
Angel, filmează cazuri actuale din câteva 
țări arabe din Levant. Ultimul film do-
cumentar realizat de el, m-a determinat 
să trag o concluzie personală la care el 
nici măcar nu se gândea în momentul 
filmării.

În regiunile în care a filmat acest zi-
arist, s-au creat în decursul anilor zeci 
de grupuri teroriste musulmane. Aceste 
grupuri erau, în majoritatea cazurilor, 
finanțate de diferite țări musulmane din 
Levant care sperau că teroriștii vor ajuta 
la păstrarea intereselor dictatorului din 
respectivele țări.

Concluzia trasă de mine față de înfi-
ințarea acestor bande teroriste este bazată 
pe suma plătită conducătorului care, la 
rândul lui, „convinge” luptătorii, furni-
zându-le droguri membrilor acestor ban-
de. La fiecare dintre aceste grupuri s-au 
alăturat mii de tinere și tineri din țări 
europene care au trecut la mahomeda-

nism. Pentru a lua contact și a se încadra 
într-una dintre aceste grupări teroriste, 
au fost dispuși să ajungă în aceste țări 
musulmane în mod ilegal.

În momentul când o grupare teroris-
tă cucerește teritoriul unei ale grupări 
de acest fel, toată populația musulmană 
devine sclava cuceritorilor. Cei care su-
feră cel mai mult în această situație sunt 
femeile care devin prizoniere sexuale ale 
cuceritorilor. În altă ordine de idei, dacă 
un teritoriu a fost ocupat într-un singur 
an de către trei grupări teroriste diferite, 
femeile au trăit acest calvar de trei ori.

Membrii grupării teroriste cucerite 
sunt uciși sau închiși în închisori create 
de către cuceritori. Sute de astfel de pri-
zonieri au fost omorâți ca fiind trădători.

Personal nu pot înțelege de ce tinerele 
din țările democrate europene s-au ală-
turat religiei musulmane, ca să suporte 
„acțiunile sadice la adresa femeilor”!!

Cele descrise mai sus, m-au deter-
minat să ajung la următoarea concluzie: 
există un Atotputernic care a creat aceste 
grupări, ele fiind ocupate cu lupta pentru 
supremație fără să mai aibă timpul nece-
sar să se ocupe de Israel.

Ziaristul Itai Angel, fără voința lui, a 
întărit credința în divinitate, apărându-ne 
de dușmanii musulmani.

Ady COVALIU

Machiavelism
Mic dicționar explicativ

Motto: „Toate mijloacele 
sunt bune, morale și necesare 
pentru a guverna. În politi-
că primează interesele și for-
ța și nu considerentele morale”
 (Machiavelli)

După „lupte seculare”, avem 
nu un singur șef de guvern, ci doi, care se 
vor roti până vom ameți. Ei au toate atri-

butele ce se cer unor guvernanți:
- duplicitate și fățărnicie

- falsitate și ipocrizie
- manipulare și viclenie

- minciună și perfidie
Și, parafrazându-l pe 

Marin Sorescu, putem 
adăuga că, atunci  când 

Dumnezeu a împărțit sa-
cul cu scrupule, aceștia 
doi au rămas fără...

Atunci Demiurgul 
le-a spus că le rămâne doar să devină... 
„șefi de guvern”.
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Dr. Paul LEIBOVICI

Săptămâna cărții

Un scurt istoric al „Săptămânii 
cărții” în ERETZ ISRAEL, e 
deosebit de necesar în aceste zile 

ale anului 2020 când numeroase eveni-
mente, unele de importanță istorică, au 
fost eliminate din calendarul cetățeanului 
israelian. „Epidemia CORONA” a deter-
minat suspendarea, sau cel puțin amâna-
rea, unor evenimente de ordin (istoric)- 
tradițional înfăptuite de-a lungul anilor. 

Evenimentul la care mă refer, este 
„Sărbătoarea cărții” a poporului cărții. 
Răsfoind paginile îngălbenite de vre-
muri, constat că acest eveniment avea 
legătură cu „Campania apărătorii limbii 
idiș” în amintirea lui ELIEZER ben IE-
HUDA, novatorul limbii ebraice, care 
a decedat în 16 decembrie1925. Eve-
nimentul „Săptămâna cărții” din acele 
vremuri, a fost organizat cu sprijinul 
editoarei Braha Plai. În 1924, s-a luat 
inițiativa încurajării industriei și co-
merțului din Eretz Irael. Un articol din 
„Haaretz” (1924) subliniază importanța 
„Săptămânii cărții” urmate de „Săptă-
mâna făinei”, „Săptămâna dulciurilor”, 
a mobilei, a materialelor de construcție 
ș.a. Toate aceste acțiuni au fost și rămân 
necesare în vederea încurajării produse-
lor de pe teritoriul israelian. 

E demn de subliniat că, încă înaintea 
celui de al doilea război mondial, isto-
ricul olandez Iohanan Hoizinha, a scris 
despre „homo ludens” (omul care joacă); 
Max Frisch a scris despre „homo faber” 
(omul care face); s-a mai scris despre 
„homo santies” (omul care simte). Dar 
ceea ce pe noi ne interesează în momen-
tul de față este „homo legens” - omul care 
citește.

Citirea unei cărți interesante nu se 
petrece când cititorul este adâncit în lec-
tură, ci dimpotrivă, când cele citite sunt 
adâncite de lector. Când în jurul omului 
se petrece o vijelie și chiar când atmo-
sfera e prielnică, când apele se revarsă, 
când peste țara noastră s-a abătut „viru-
sul Corona” și ne-a închis între zidurile 

locuinței, nu e altceva mai bun de făcut, 
decât să lecturezi. Chiar și Schopenhauer 
care a scris despre pagubele aduse de „ci-
tit”, a recunoscut: „nu este o plăcere mai 
mare decât atmosfera care mă înconjoară 
atunci când citesc din cărțile vechi”. 

Din această pricină „săptămâna căr-
ții” și mai ales integrarea „cărților scrii-
torilor de limba română din Israel” să fie 
transformată într-o „adevărată sărbătoa-
re”. Editarea anuală a volumului „Izvoa-
re” are menirea de a face cunoscut marei 
familii a vorbitorilor limbii române din 
Israel – și nu numai lor, a scriitorilor, 
ziariștilor, a creațiilor acestora. De-ase-
menea este un bun prilej de a se răspândi 
săptămânalele în limba română precum 
„Gazeta Românească” și „Revista Fami-
liei”, săptămânale care sunt cunoscute, 
citite și de către lectorii din România. 
Cetățenii israelieni – vorbitori de limba 
română, au prilejul de bun augur de a 
cunoaște prin lectura cărților, a gazete-
lor și revistelor, scrierile acestor creatori, 
de a-și împlini sufletul și memoria prin 
lecturarea acestora. Povestiri, schițe sau 
cărți cu conținut „memorial” nuvele, ro-
mane care prezintă subiecte „conflicte”, 
a căror personaje sunt rupte din realita-
tea noastră - contemporane, istorice..., 
toate pot fi cunoscute prin lectură.

Cu multă vreme înainte de declararea 
Independenței Statului Israel, au făcut 
alia câțiva din scriitorii și ziariștii evrei 
din România. Odată cu crearea Statului 
și mai apoi a Armatei „ȚAHAL” unde 
s-au integrat fii și fiicele din aliaua româ-
nă, era necesară apariția unui cotidian 
de limba română în cadrul armatei. În 
acest mod, tineretul a luat cunoștință de 
terminologia SPECIFICĂ ARMATEI, 
IAR LEGĂTURA DINTRE FAMILIE 
ȘI TINERETUL RECRUT S-A MEN-
ȚIONAT în permanență. 

În ceea ce privește ziariștii și scriitorii 
de limba română, e demn de menționat 
ISRAEL BAR Avi, ebraizatul nume al 
ziaristului D. Wertenstein (1951) care a 

desfășurat o vastă activitate publicistică. 
A fost autorul a trei volume: „Emigrările 
din 1900”, „Aspectul evreiesc al răscoa-
lei din 1907” și „Evreii români în lumi-
na Conferinței și Tratatului de Pace din 
1918-1919”. 

În afară de cotidianul „Viața noastră” 
care a fost un informator și îndrumător 
de zi cu zi a maselor de olimi hadașimi, 
voi menționa publicația pentru cerce-
tarea trecutului evreilor din România, 
redactată de Theodor Lavi (Lovenste-
in), autor al „Istoriei sionismului din 
România” și a numeroase lucrări cu pri-
vire la viața și cultura evreilor de origine 
română. În paginile revistei au semnat 
dr. J. Flavius, S. Schafferman, Raul Si-
niol, Mihael Landau, B. Brătișteanu, 
Dr. Carol Iancu; Lascăr Șaraga-(Samson 
Lazăr) scriitor și poet care a emigrat în 
Israel în 1957, alăturându-se Cenaclului 
„Menora”, poetul Ițic Manger, poetul Ia-
cob Groper despre care prof. univ. Dov 
Sadan de la Universitatea ebraică de la 
Ierusalim a scris: „Poeziile lui Groper 
au fost citite și analizate, învățate pe di-
nafară și recitate”. Acestora li s-a alătu-
rat poeta Debora Landman, scriitorul, 
traducătorul și criticul Eliezer Frenkel, 
poetul Dr. Avraham Clain, cronicarul și 
scriitorul Moșe Maur Schor, poetul dr. 
Eliahu Paizer. Unora dintre aceștia - fi-
guri ale literaturii române din Israel - am 
avut prilejul nu numai de a le lectura 
operele, ci și de a scrie cronici-analize. 
Pe alții i-am cunoscut personal precum 
Alex. Sever, Șlomo David-poet; Israel 
Bercovici; Solo Juster, Sonia Palty, Al-
fred Brukstein.

Moștenirea literaturii în limba ro-
mână, a creatorilor, prezintă atât din 
punct de vedere social, literar un BUN, 
o mândrie a evreilor de origine română 
din Israel, dar și o mândrie a literaturii 
române. „Săptămâna cărții” prilejuiește 
o strălucită și limpede reflectare, o is-
torie a literaturii în limba română din 
ISRAEL.
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Victoria lui Ruth!

În timpul Holocaustului, 
Ruth a fost deportată la 

Auschwitz. Ea a sărit din va-
goanele morții și astfel a evi-
tat camerele de gazare. Apoi 
s-a alăturat partizanilor și a 
luptat împotriva naziștilor.

Ruth are acum 97 de ani. 
iar nepoata sa, Opal, este ofi-
țer în Tzahal.

O inițiativă frumoasă

Trei studenți din Ierusalim 
au avut o idee minunată 

și au inaugurat „Frigiderele 
sociale”. Instalate inițial în 
capitală, la piața Mahane Ye-
huda, frigiderele sunt la dis-
poziția oamenilor nevoiași și 
săraci.

„Vedem zilnic în drumuri-
le noastre oameni flămânzi iar 
pe de altă parte, o treime din 

alimentele vândute în lumea 
occidentală sunt aruncate”, 
explică Tamir Leron, Inbal 
Gritswig și Korn Shave, cei 

trei studenți responsabili 
de noua inițiativă socia-
lă. „Vrem să mai oprim 
această scurgere uriașă de 
alimente și să permitem 
oamenilor nevoiași să se 
bucure de această mân-
care. Oricine are mâncare 
în surplus este invitat să 
o pună în aceste frigidere 
stradale.”

Deocamdată, tinerii au 
reușit să instaleze câteva fri-

gidere în Ierusalim dar speră 
ca inițiativa lor să aibă succes 
și să se extindă în toată țara.

Nouă invenție 
israeliană

O nouă invenție is-
raeliană, „Aura 

Air”, este cel mai in-
teligent și puternic 
sistem de filtrare a 
aerului la un preț mai 
mic de 3000 de șekeli. 
Invenția se poate folo-
si acasă sau e destinată 
industriei medicale, 
în special dentiștilor 
și clinicienilor, unde 

COVID-19 reprezintă un risc 
semnificativ și poate duce la 
apariția altor focare.

Acest sistem inteligent de 
purificare a aerului se adap-
tează singur la nevoile spe-
cifice ale utilizatorilor și are 

un sistem care vă aver-
tizează atunci când nu 
e recomandat să ieșiți 
afară sau să deschideți 
geamurile. Filtrele ac-
ționează în funcție de 
aerul intrat pe uși și fe-
restre, pentru a detecta 
nivelurile ridicate de po-
len din aer. Sistemul de 
purificare a aerului Aura 
Air distruge 99.98% din 
particulele aflate în sus-
pensie în aer și maxim 
99% din virusuri, ciu-
perci și bacterii. 

Într-un birou, aceste 
informații pot fi folosite pen-
tru a controla calitatea aeru-
lui și nivelul de poluare. 

Dezinfectanți  
din deşeuri

O echipă de oameni de ști-
ință din Israel a reușit 

să genereze etanol din deșe-
uri agricole pentru producția 
de dezinfectanți în contextul 
pandemiei de COVID-19, a 
anunțat Universitatea din Tel 
Aviv.

Etanolul, cunoscut și sub 
numele de alcool, este cel 
mai comun dezinfectant și 
este folosit pentru realizarea 
de produse de igienizare utili-
zate în mod obișnuit, precum 
soluțiile dezinfectate lichide 
sau sub formă de gel.

Într-un studiu finanțat de 
Ministerul Științei din Israel, 
cercetătorii au obținut etanol 
dintr-o diversitate de tipuri 
de deșeuri agricole, precum 
iarba rezultată după tundere, 
paie sau resturi de hârtie, prin 
tratare cu ozon.

Prin această metodă, se 
dorește rezolvarea penuriei de 
dezinfectanți din Israel, pro-
vocată de dificultatea de a im-
porta alcool pentru dezinfec-
tanți în contextul pandemiei 
provocată de coronavirus.

Conform cercetătorilor, 
noua metodă bazată pe ozon 
este simplă, necostisitoare și 
curată deoarece nu necesi-
tă utilizarea unor substanțe 
periculoase.

Țara arde şi  
baba se piaptănă! 

Rabinii din țară au păreri 
diferite în ceea ce priveș-

te utilizarea termometrelor 
de Șabat pentru 
verificarea po-
pulației contra 
s i m p t o m e l o r 
de COVID-19. 
În Israel, termo-
metrele sunt fo-
losite la intrarea 
în spitale pentru 
a se asigura că 
persoanele care 
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intră, nu au febră, un simp-
tom al coronavirusului. Dar, 
săptămâna trecută, cinci ra-
bini din Israel au depus o 
scrisoare la forurile superioa-
re în care susțin că verificarea 
temperaturii este interzisă 
de Șabat, din cauza scrisului 
electronic generat pe monito-
rul termometrului de această 
acțiune.

Pe de altă  parte, Itzhak 
Yosef, rabinul șef sefard al Is-
raelului, a decis duminică că 
este permis să se intre într-un 
spital de Șabat dacă tempera-
tura unei persoane este luată 
automat.

Vorba aceea: țara arde și 
baba se piaptănă!

Și milionarii sunt 
pedepsiți

Israelul a anunțat dumini-
că că îl deportează pe fiul 

magnatului american Shari 
Redstone pentru că a încăl-
cat regulile de carantină ale 

pandemiei și 
i-a făcut o vizi-
tă secretă iubi-
tei sale.

Autoritatea 
pentru popula-
ție și imigrare 
a declarat că 
a acordat lui 
Brandon Korff 
un permis ex-
cepțional de a 

intra în țară pentru a-și vizi-
ta fratele, care este soldat ce 
servește în Tzahal. Întrucât 
soldatul este venit special în 
Israel pentru a-și satisface sta-
giul militar și nu are familia 
aici, i s-a acordat fratelui său 
dreptul de a veni 
în vizită.

Brandon și-a 
văzut fratele, dar 
în loc să stea în 
hotelul destinat 
carantinării, a fu-
git la iubita lui, 
Yael Shelbia, o 
fată de 18 ani care 
este și prezenta-
toare de modă.

În luna martie, Israelul a 
interzis accesul cetățenilor 
non-israelieni, în efortul de a 
se împiedica răspândirea no-
ului coronavirus. Persoanele 
exceptate de la această regulă 
trebuie să rămână în caranti-
nă timp de două săptămâni 
de la sosirea lor.

O atracție 
specială

Un mic kibbutz 
d i n  Ne g e v 

are o ofertă foar-
te atractivă pentru 
amatorii de experi-
ențe inedite: tururi 
nocturne de studie-
re a scorpionilor cu 
ajutorul unor lu-
mini ultraviolete în 

mijlocul deșertului.
Kibbutzul Ketura, situat la 

nord de Eilat, oferă de ani de 
zile diverse atracții turistice 
iar de curând au decis să ofere 
un tur pe care vizitatorii nu îl 
pot găsi nicăieri în altă parte.

În fiecare joi noaptea, or-
ganizatorii duc grupuri de tu-
riști în deșert pentru a căuta 
scorpioni. Utilizarea de lu-
mini ultraviolete face ca ara-
hnidele prădătoare să strălu-
cească în mod spectaculos pe 
fondul întunericului din de-
șert. Potrivit managerului de 
turism al kibbutzului, Yuval 
Ben-Hai, urmărirea scorpio-
nilor nu este deloc periculoa-

să, în ciuda oricăror posibile 
îngrijorări. 

„Scorpionilor le este mult 
mai frică de noi decât ne este 
nouă de ei”, spune Ben-Haiel. 
„Nu permitem turul copiilor 
mai mici de 7 ani și le cerem 
participanților să poarte pan-
tofi închiși.”

Ben-Hai spune că ghizii 
lor turistici sunt extrem de 
experimentați: „Când detec-
tăm un scorpion, creăm un 
cerc de aproximativ doi me-
tri în jurul lui, 
îl urmărim și îl 
fotografiem, dar 
nu există contact 
fizic cu el.”

De când gu-
vernul a ridicat 
restricțiile de co-
ronavirus asupra 

turismului, regiunea Arava a 
devenit o atracție proeminen-
tă în rândul israelienilor.

Turul, care are loc în fie-
care joi, durează aproximativ 
o oră și costă 35 de șekeli de 
persoană. Ben-Hai adaugă 
faptul că Ketura oferă, de 
asemenea, cazare confortabi-
lă, piscine minunate, excursii 
la răsărit și în Parcul Timna.

13 bolnavi cu Covid-19 
la prestigiosul centru 
pentru seniori Medical 

Palace, din Tel Aviv

Din nou centrele pentru 
persoane în vârstă sunt 

în pericol să devină focare de 
Coronavirus. De data aceas-
ta la complexul „Palace” din 
Tel Aviv șapte locatari și șase 
membri ai personalului au 
fost depistați pozitiv.

Inițial, s-a descoperit că 
un membru al personalului 
din secția de asistență medi-
cală era infectat cu virusul și, 
în conformitate cu procedu-
ra, s-au efectuat procedeele 
obișnuite de interogare, izo-
lare, curățare și testare pentru 
locatari și personal.

Doi dintre pacienți au fost 
transferați la Spitalul Ichilov 
care se află în apropiere, iar 
unul dintre ei a decedat; pa-
cientul suferea de mai multe 
afecțiuni preexistente.

Până în prezent, toate ca-
zurile din „Palace” au fost în-
registrate într-o singură secție 
a complexului.
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STOPSTOPSTOP
Un israelian întemnițat în 

Tailanda pentru deschiderea 
unei clinici medicale ilegale 
și posesie de arme de foc și 
droguri ilegale, a fost extrădat 
duminică în Israel. Nati Had-
dad a fost judecat în 2018 
pentru o serie de acuzații și 
condamnat la patru ani de 
închisoare. El va ispăși restul 
sentinței în Israel.

Haddad s-a mutat acum 
câțiva ani pe insula Ko Sa-
mui, din Tailanda, unde și-a 
deschis o clinică medicală fără 
licență, despre care susține că 
era destinată ajutorării turiș-
tilor israelieni care trec prin 
momente grele. În iulie 
2017, el a fost arestat sub 
acuzație de administrare a 
unei clinici neautorizate și 
de posesie de arme de foc 
și muniții ilegale și a fost 
condamnat la 18 luni de 
închisoare.

El a fost ulterior acuzat 
de posesie de droguri ilega-
le și medicamente expirate 
în clinica sa. În decembrie 
2018, el a fost condamnat la 
alți patru ani și patru luni de 
închisoare. Haddad a aterizat 
la aeroportul Ben Gurion în 
primele ore ale dimineții de 
luni și a fost dus la închisoa-
rea Ayalon din Ramle.

Serviciul Penitenciar Isra-
elian a declarat că bărbatul a 
fost supus unui test de coro-
navirus înainte a urca în avi-
onul spre Israel și că testul a 

ieșit negativ. 
Autoritățile au aprobat 

extrădarea sa acum câteva 
luni în urma unei campanii 
duse de diplomații israelieni, 
inclusiv președintele Reuven 
Rivlin, care i-a trimis o soli-
citare regelui Tailandei, Maha 
Vajiralongkorn. Însuși Had-
dad a cerut să fie extrădat la 
scurt timp după ce a fost con-
damnat, din cauza condițiilor 
grele de detenție din Tailanda 
– unul din principalele crite-
rii din cererile de extrădare. 

STOPSTOPSTOP
Reședința președintelui 

Reuven Rivlin a fost dezin-
fectată complet, după ce luni 

s-au primit informații despre 
faptul că unul dintre angajații 
săi a fost confirmat a fi infec-
tat cu noul coronavirus.

Curățarea s-a efectuat în 
toate birourile din reședință, 
inclusiv în băi și bucătării. Bi-
roul privat al președintelui a 
fost curățat minuțios și acesta 
și-a putut relua activitatea de 
marți dimineața.

STOPSTOPSTOP
O persoană a 

decedat luni, în-
tr -un incendiu 
care a izbucnit la 
o instituție pen-
tru bolnavii min-
tali din Rehovot. 
Pompierii au fost 
trimiși la pensi-
unea Beit Han-
nah după ce a 

fost raportat incendiul și 
au ajutat la evacuarea a 
zeci de oameni din clădire. 
Douăzeci și două de persoane 
care locuiesc în această loca-
ție, cu vârste cuprinse între 
30 și 60 de ani, au suferit răni 
minore din cauza inhalării de 
fum. Locatarii afectați au fost 
transportați la spitalul Kaplan 

din Rehovot și la 
Centrul Medi-
cal Assaf HaRo-
fe din Tzrifin. 
Un bărbat de 45 
de ani care a fost 
prins în clădire, 
nu a mai putut 
fi salvat, sufe-
rind arsuri pe tot 
corpul fiind de-
clarat decedat la 

fața locului.
Se pare că incendiul a fost 

declanșat de o țigară aprinsă 
aruncată accidental pe jos.

STOPSTOPSTOP
Doi jucători de fotbal din-

tr-o echipă israeliană de top 
au fost suspendați din actu-
alul campionat sâmbătă, în 
timp ce polițiștii investighea-
ză anumite acuzații conform 
cărora aceștia ar fi întreținut 
relații sexuale cu 
două fete minore.

Maccabi Tel 
Aviv a declarat 
că acuzațiile sunt 
„grave” și că ur-
mează să investi-
gheze îndeaproa-
pe cazul, înainte 
de a decide cu 

privire la orice ac-
țiune suplimentară 
de pedepsire a celor 
doi fotbaliști.

Potrivit unui ra-
port al canalului de 
știri 13, miercurea 
trecută, Maccabi 
Tel Aviv a primit o 
plângere conform 

căreia jucătorii au întreținut 
relații sexuale cu două eleve 
de liceu cu vârsta mai mică de 
16 ani, vârsta consimțămân-
tului legal în Israel. 

Jucătorii au declarat că au 
întâlnit fetele la o petrecere 
găzduită de un alt jucător din 
prima ligă israeliană de fot-
bal, petrecere unde au făcut 
schimb de numere de telefon. 
Ulterior, s-au întâlnit la casa 
unuia dintre jucători, unde au 
întreținut raporturi sexuale.

Sportivii susțin că fetele 
s-au prezentat ca având 17 
ani, aceștia adăugând că au 
mesaje pe telefon care dove-
desc acest lucru.

Una dintre fete însă neagă  
că ar fi mințit despre vârsta 
lor. „Băieții mint. Nu am 
spus niciodată că avem 18 ani 
și nu am fost întrebate des-
pre vârstele noastre”, a spus 
ea unui reporter de la canalul 
12 TV. „Fotbaliștii știau că 
suntem eleve de liceu.”

Pedeapsa în Israel pentru 
întreținerea de relații sexuale 
ilegale cu un minor între 14 
și 16 ani este de până la cinci 
ani de închisoare.
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Hedi S. SIMON

Continuitate

Îmi închipui uneori viața 
ca pe o scară cu picioarele 
înfipte adânc în pământ, 

pe care miliarde de furnici se 
urcă într-o ordine perfectă 
până în înaltul cerului. Dru-
mul continuă și dincolo de 
albastrul albicios, unde nu se 
mai poate vedea capătul scă-
rii, care cine știe până unde 
poate să ajungă peste limitele 
înălțimilor. 

Unele trepte s-au ros și 
s-au rupt de la miliardele de 
furnici devenite toate împre-
ună o greutate în timp; astfel 
se creează o gaură prin care 
micile făpturi tenace alunecă, 
căzând în hău. Dar celelalte, 
supraviețuitoare ale micului 
dezastru, găsesc căile potrivite 
să se cațere mai departe, în-
aintând cu perseverență spre 
treapta de mai sus, și mai sus, 
și mai sus. Nu se pot opri, 
chiar dacă nu cunosc sen-
sul acestei mișcări infinite, 
nu știu pentru ce înaintează 
mereu în aceeași direcție, din 
moment ce nicio făptură nu a 
venit din direcția opusă pen-
tru a le dezvălui ce vor găsi 
acolo, dincolo de albastrul 
albicios al cerului. 

Când cei de sus au dispă-
rut peste orizonturi, următoa-
rea masă de făpturi se găsește 
deja în mijlocul scării, iar la 
baza acesteia pornesc cu voi-
nicie tinerii puternici care îi 
pot împinge pe cei din centru 
și care la rândul lor elimină 
vârful pierdut, între timp, în 
spații nevăzute. 

Ei, cam asta seamănă cu 
viața noastră, a oamenilor; 
față de nemărginitul Univers; 
suntem exact o furnicuță care 

se zbate să înainteze pe scara 
existenței...

Scria recent într-un arti-
col eminentul filozof și om 
de cultură român, domnul 
Liiceanu, că Moise, care a 
scos poporul său din sclavia 
Egiptului, l-a ținut 40 de ani 
în deșert cu un scop bine gân-
dit: era exact perioada necesa-
ră pentru ca vechea generație, 
cea care mai visa la „oala cu 
carne” pe care o aveau chiar 
în condițiile de sclavie, să dis-
pară, lăsând loc tinerilor, ge-
nerației noi, care nu a apucat 
să fi cunoscut acele vremuri, 
și să intre neîntinată în Țara 
Făgăduinței. Până și EL Moi-
se, făcând parte din generația 
foștilor sclavi, nu a mai prins 
clipa fericită de a pune picio-
rul pe Pământul Sfânt din 
țara Canaanului, găsindu-și 
sfârșitul în deșert.

Așadar, într-un fel sau al-
tul, conflictul dintre genera-
ții continuă să se perpetueze. 
Chiar dacă tinerii sunt conti-
nuatorii vieții noastre, a ace-
lora care am trăit alte vremuri 
pe care ei nu-i pot înțelege. 
Tot așa cum noi ne străduim, 
din dragoste pentru copii, să 
acceptăm ideile și concepțiile 
noi greu de acceptat, tehni-
ca modernă și în general un 
mod de viață care ni se pare 
deseori absurd, lipsit de bună 
cuviință, amoral. Însă asta se 
întâmplă de când lumea și pă-
mântul și e normal să fie așa.

Tinerii care astăzi se înro-
lează în armată, s-au născut 
abia o dată cu intrarea Mile-
niului nou în viața omenirii. 
Toate necazurile generației 
părinților sau bunicilor sunt 

pentru ei doar 
o lecție de is-
torie. Despre 
război, lagăre, 
Holocaust, co-
munism, ei au 
citit în cărți 
(mai mult sau 
mai puțin), au 
văzut câte un film, sau au 
auzit povestea de la o bunică. 
Copiii lor și copiii acestora 
vor afla tot mai puțin despre 
viețile noastre, în afară de cele 
citite obligatoriu în câteva file 
din manualul școlar. 

În schimb, ei își vor trăi 
viața în felul lor, cu totul nou, 
cu totul altfel. Vor încerca tot 
ce le va oferi tehnica moder-
nă, atât ceea ce e atât de util, 
pe cât și dăunător. De pe 
acum simțim aceste două la-
turi ale acestei tehnici care se 
dezvoltă până la neprevăzut. 
Noi ne bucurăm de aceste 
noutăți în aceeași măsură în 
care ne este și frică de înainta-
rea lor atât de rapidă, încât ne 
blochează creierul. Și pe lângă 
asta, tremurăm de spaima ar-
melor moderne, născute și ele 
de același progres fulgerător. 
Tinerii acceptă lucrurile așa 
cum sunt, ba li se pare chiar 
normal ca în fiecare an să 
apară un telefon mai perfec-
ționat, cu mai multe aplicații 
de la care ei își culeg informa-
țiile, neglijând tot mai mult 
CARTEA - adevărata sursă de 
cultură pentru orice om. 

Or noi, generația dinain-
tea anului 2000, mai suntem 
în căutarea unui text inte-
ligent, tipărit pe o foaie de 
hârtie dar, mai ales, dorim să 
regăsim calea către sufletul 

semenului de alături, nu prin 
e-mail sau Facebook, ci prin-
tr-o comunicare directă de la 
om la om. 

Tare mi-e frică de momen-
tul când această comunicare 
nu va mai exista, iar omul nu 
va mai fi o individualitate cu 
gânduri și simțiri personale, 
secrete intime, vârstă și adre-
să; el se va transforma într-un 
„produs social” văzut și cu-
noscut de o lume întreagă, 
care nu-i va lăsa niciun colți-
șor pentru el însuși. 

Tot așa de tare mi-e frică 
și de tehnica distrugătoare, de 
nebunii care au la dispoziție 
butonul care la o singură apă-
sare nimicește întreaga uma-
nitate cu toate frumusețile 
neasemuite pe care le-a creat 
ea încă din vremurile vechi, 
sau chiar străvechi, când nu 
exista nici urmă de tehnologie 
hiperpefecționată. 

Iată deci, cum se fărâmi-
țează scara fără de sfârșit ri-
dicată spre eternitate. Scara 
cu furnici sau ființe umane 
ale cărei trepte se rup căzând 
în hău, pentru că lumea este 
condusă de ignoranți sau ires-
ponsabili, inconștienți de ur-
mările faptelor lor. Dar fără 
voia noastră, este astfel con-
struită viața pe Pământ, așa-
dar, o transmitem urmașilor 
noștri s-o continue.
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GAZETA EVENIMENT

Sfințim viața şi nu uităm victimele!

Săptămâna trecută, E.S. 
David Saranga, amba-
sadorul Israelului în 

România s-a deplasat la Iași 
unde a participat alături de 
primarul Mihai Chirica și 
membri Comunității Evreilor 
din Iași, la o serie de ceremo-
nii de comemorare a victime-
lor Pogromului de la Iași.

La final, oficialitățile au 
depus o coroană de flori și s-a 
ținut un moment de reculege-
re în memoria victimelor.

*
E.S. David Saranga a vizi-

tat de asemenea Casa Muze-
elor la invitația președintelui 
Consiliului Județean Iași, 
Maricel Popa, inițiatorul și 
susținătorul acestui proiect 
foarte important pentru 
Iași și pentru Comunitatea 
evreilor.

 Clădirea din strada Vasi-
le Alecsandri, construită în 
anii 1920-1921, fostul sediu 
al Chesturii de Poliție și Jan-

darmerie, loc al masacrului 
miilor de evrei în Pogromul 
de la Iași din 1941, a fost 
transformată într-o „Casă a 
Muzeelor”. Aici vor funcțio-
na Muzeul Național al Lite-
raturii Române, Muzeul Po-
gromului de la Iași, Muzeul 
Teatrului Evreiesc și Muzeul 
Poeziei.

Z o n a 
d e d i c a t ă 
Pogromu-
lui, va avea 
o expoziție 
de colecții 
unicat de 
fotografii, 
manuscrise 
și obiecte 
d in  t im-
pul unuia 
dintre cele 
mai violen-

te episoade din istoria evreilor 
din România, soldat cu peste 
10 mii de victime.

Muzeul Teatrului Evreiesc 
va „povesti” istoria primului 
teatru profesionist din lume 
în limba idiș, inaugurat la 
Iași în 1876 de către Avram 
Goldfaden.

 În clădire se vor regăsi o 
încăpere destinată alfabetu-
lui, una primelor tipărituri, și 
Sala „Dacia Literară”. Vor fi 
amenajate expoziții dedicate 
scriitorilor Vasile Alecsandri, 
Mihai Eminescu, Ion Crean-
gă și I.L. Caragiale.

În Sala „Ion Creangă” va 

fi expus abecedarul de pe care 
a învățat buchiile îndrăgitul 
povestitor, precum și tăblița 
pe care au prins contur pri-
mele cuvinte.

În Sala „Mihai Eminescu” 
publicul va putea vedea ceasul 
și alte obiecte care au aparți-
nut poetului.

Pe vizitatori îi va aștepta 
și o sală a instrumentelor de 
scris (cu o zonă interactivă, 
unde doritorii vor putea scrie 
pe foi învechite cu pene și to-
curi), precum și o alta a voci-
lor literare unde, la cele câteva 
telefoane care vor fi amplasa-
te aici, vor putea fi ascultate 
glasurile unora dintre scriito-
rii clasici români.

În încăperile special ame-
najate cu vitrine și simeze, 
publicul va putea admira 
expoziții de cărți religioase, 
de carte veche, manuscrise, 
scrisori, fotografii, unele din 
copilăria scriitorilor români.

 Sala „Boema ieșeană” va 
recrea cu ajutorul imagini-
lor, cu obiecte din vechile 
cârciumi, cu citate din ope-
rele boemilor ieșeni redate 
în difuzoare de actorii de azi, 
atmosfera localurilor de odi-
nioară, de la început de secol 
XX.

*
Luni 29 iunie 2020, în-

cepând cu ora 09:15, TVR 
Life Iași va transmite în di-
rect „Marșul Vieții”. Eve-
nimentul inițiat de rav. I. 
Wasserman în colaborare cu 
primăria municipiului Iași, se 
va desfășura anul acesta doar 
cu participarea oficialităților, 
fără public. „Deviza noastră 
de anul acesta este «Sfințim 
viața și nu uităm victimele»” 
ne-a declarat rav. I. Wasser-
man care a precizat „sfințim 
viața și, în contextul pande-
miei de Coronavirus, nu in-
vităm publicul să participe la 
Marș așa cum s-au obișnuit 
an de an, dar nu uităm vic-
timele Pogromului și le vom 
comemora având televiziunea 
și celelalte mijloace de trans-
misie alături”.

Pentru spectatorii din Is-
rael, Gazeta Românească va 
prelua transmisiunea în di-
rect a televiziunii române și 
o va transmite pe pagina de 
Facebook la adresa: 

www.facebook.com/
ZiarulGazeta/

Publicul care urmărește 
pagina de Facebook a Gaze-
tei va putea viziona în direct 
ceremoniile de la Iași.

Peste câteva zile se împlinesc 79 de ani de 
la Pogromul de la Iași, eveniment care va fi 
marcat cu o serie de manifestări inițiate de 

Primăria Municipiului Iași, Ambasada Israelului, 
Comunitatea Evreilor din Iași și Fundația pentru 

dezvoltarea iudaismului de la Ierusalim,  
condusă de rav. I. Wasserman.
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Mihai BATOG-BUJENIŢĂ

Despre umor şi râs (II)

În plan individual, însă 
cu fermă reflectare în 
social, exercițiul râsului, 

fiind eliberator de endorfine, 
creează, și este bine să repe-
tăm această constatare, rela-
xare, disponibilitate pentru 
comunicare, permisivitate, 
toleranță, creșterea capacită-
ților intelectuale. Și aici cred 
că un exemplu se impune. În 
anii șaizeci, vestul Europei era 
confruntat la nivel social cu 
actuala noastră problematică 
de alienare, intransi-ență ne-
justificată în raporturile inte-
rumane și o aparent nejustifi-
cată tendință spre agresivitate 
și, implicit, violență. Numai 
că, atunci, aceste manifes-
tări, au fost atent studiate de 
psihosociologi, deoarece ele 
afectau dramatic fundamen-
tele normalității sociale și a 
fost găsit remediul! 

Au fost înființate la su-
gestia cercetătorilor, dar și 
cu voință politică, cluburile: 
Zâmbiți, zâmbiți! (Surriez, 
surriez, varianta franceză, 
pentru neîncrezători). În 
aceste cluburi, oamenii erau 
învățați să considere zâmbe-
tul un factor sine qua non 
al comunicării interumane. 
Prin urmare, făceau exerci-
ții de a se adresa unii altora, 
rostind mai ales banalități, în 
orice condiții, cu zâmbetul pe 
buze. Exista chiar obligația 
ca persoanele care lucrează 
cu publicul, să fie membri ai 
respectivelor cluburi. Aproa-
pe firesc, în aproximativ un 
deceniu, tensiunile sociale 
s-au diminuat considerabil, 
a scăzut semnificativ rata 
infracționalității, ba chiar și 

numărul accidentelor rutiere, 
fiind cunoscută nocivitatea 
agresivității la volan și impli-
cit a crescut productivitatea 
muncii, știindu-se că oamenii 
relaxați se pot focaliza mult 
mai eficient pe rezolvarea sar-
cinilor ce le revin. 

Ei, da, ar spune cârco-
tașii, a fost făcut totul pen-
tru ca omul să fie mai bine 
exploatat de către om și să 
crească profiturile capitaliști-
lor, așa cum am învățat noi 
la marxism-leninism. Da! 
Numai că răspunsul cel mai 
potrivit la această acuză ar fi, 
paradoxal, o întrebare: Și ce 
dacă?

Dincolo de orice dilemă 
însă, trebuie să avem în ve-
dere implicarea factorului 
de decizie în rezolvarea unei 
asemenea problematici soci-
ale deoarece în absența unor 
implicări energice ale acestui 
nivel, orice plan este sortit 
eșecului. Iar acum, când mul-
ți dintre noi merg în țările 
Europei Centrale sau Vestice, 
ne mai uimește încă faptul că 
oamenii de acolo se poartă 
într-un mod care ne încântă, 
dar ne și nedumerește într-o 
oarecare măsură. Tindem să 
credem că este doar efectul 
bunăstării, fără să ne gândim 
la intervenția decisivă, la un 
moment dat, a factorului 
educativ. Iar educația s-a fă-
cut folosindu-se forța tera-
peutică a zâmbetului. Deci, 
precum vedem, se poate! Dar 
numai dacă se vrea! 

Și, printr-un nou recurs la 
dicționar, vom găsi desigur o 
definiție a râsului: „acțiunea 
de a râde și rezultatul ei; ma-

nifestare a veseliei exprimată 
printr-o mișcare caracteristică 
a feței și a gurii, însoțită de 
un sunet specific nearticulat”. 
Putem constata din nou că o 
simplă definiție nu poate și 
consider că nici nu își propu-
ne să cuprindă o atât de largă 
fenomenologie. 

Prin urmare, dincolo de 
definiții, putem afirma că 
râsul, ca fenomen complex și 
specific determinat de umor, 
definește un întreg univers 
emoțional, intelectual, ati-
tudinal, relațional și com-
portamental și, făcând parte 
din ființa noastră biologică, 
spirituală și psihică, o apro-
pie cel mai mult de divinitate. 
Deoarece nu degeaba se spu-
ne că, atunci când râzi, ești 
mai bun fiind mai aproape 
de Dumnezeu, dar probabil 
că este valabilă și situația in-
versă. Iar controversele isto-
rice referitoare la modul în 
care înțelepții acestei lumi au 
abordat râsul, dacă ei înșiși au 
râs sau nu, ba chiar aprinsele 
și prelungitele dezbateri teo-
logice referitoare la întrebarea 
dacă Isus a râs vreodată, in-
diferent de rezultat, dau, fără 
alte comentarii, dimensiunea 
fenomenului. Și, ne putem 
pune, la rândul nostru, în-
trebarea cât adevăr este oare 
în spusele abatelui Jorje din 
„Numele trandafirului”, cu 
referire la cartea pierdută a 
lui Aristotel: „Dar câte minți 
stricate, ca a ta, n-ar extrage 
din această carte silogismul 
cel mai mare, potrivit căruia 
râsul este scopul omenirii!” 
Râsul îl îndepărtează, pentru 
câteva clipe, pe omul simplu, 

de spaimă. Dar legea se im-
pune prin spaimă, al cărei 
nume adevărat este frica de 
Dumnezeu. Și, de la această 
carte ar putea pleca scânteia 
luciferică, cea care ar ațâța 
lumea întreagă într-un nou 
incendiu… Omului simplu 
care râde în clipa aceea, nu-i 
pasă că va muri… 

Însă, pentru că vorbim 
totuși despre umor și râs, nu 
putem să nu luăm în conside-
rație și modul în care aceste 
manifestări ne caracterizează. 
Asta fiindcă puțini dintre noi 
știu faptul că poți să-ți dai 
seama de caracterul omului 
cu care stai de vorbă urmă-
rind doar felul în care acesta 
râde. Desigur, nu vom găsi, 
poate niciodată, o prea mare 
acuratețe a râsului, dar este 
bine să știm cam ce fel de oa-
meni sunt cei ce râd astfel:
• Ha, ha, ha... = deschis, 

spontan, sincer, activ;
• Ho, ho, ho... = vesel, bine 

dispus, epicurian, puțin 
superficial, bun la suflet;

• He, he, he... = nevrotic, 
zeflemitor, inteligent, as-
cuns, ironic;

• Hi, hi, hi... = meschin, 
avar, interiorizat, schizoid;

• Hâ, hâ, hâ... = rău, răzbu-
nător, ranchiunos;

• Hă, hă, hă... = grosolan, 
găman, demonstrativ, 
paranoic;

• Hu, hu, hu… = prefă-
cut, mincinos, trădător, 
intrigant;
Așadar, atenție la felul în 

care râd cei cu care dorim să 
avem o relație și, mai ales, 
dacă râd!

Surâsul a fost inventat de un om care 
nu voia să se certe.

Dany Laferrier
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Tratament de... milioane

Michael Flor, 70 
de ani, era cu-
noscut opiniei 

publice drept pacientul 
Covid-19 cu cea mai lun-
gă spitalizare, 62 de zile. El 
a fost de mai multe ori la 
un pas de moarte - la un 
moment dat medicii i-au 
sunat familia ca să-și ia ră-
mas bun.

În cele din urmă, bărbatul s-a însănătoșit și a părăsit spi-
talul însă, povestește el, a fost aproape să moară din nou de 
inimă, când a văzut factura spitalizării: 1,1 milioane de dolari, 
cheltuieli explicate pe 181 de pagini.

Din fericire pentru el, este asigurat, ceea ce acoperă majo-
ritatea costurilor. În plus, fiind pacient Covid-19, s-ar putea 
să nu plătească nimic, guvernul american pompând peste 100 
de miliarde de dolari în sistemul de sănătate, pentru a ajuta 
la acoperirea costurilor cu tratamentul pacienților Covid-19.

Un american care a stat două luni în spital, bolnav 
de Covid-19, a primit factura spitalizării: are de 

plată 1,1 milioane de dolari

Prima berărie mobilă

Un om de afaceri 
din Londra a 
venit în spri-

jinul celor însetați și 
izolați în case din cauza 
pandemiei, și a inven-
tat o cârciumă pe roți. 
Așa, omul poate scăpa 
de cele 3.000 de butoaie de bere din depozite.

Englezul din estul Londrei și-a transformat camioneta 
cu care aducea marfă la pubul său, într-o cârciumă pe roți. 
A urcat câteva butoaie în mașină, le-a conectat la instalația 
de servit berea la halbă și a pornit la drum spre clienții care 
așteptau nerăbdători acasă.

Omul de afaceri susține că este prima berărie mobilă din 
Londra. El crede că va păstra această cârciumă pe roți și după 
ce se vor ridica restricțiile, mai ales că vor fi reguli speciale 
și pentru baruri iar clienții nu vor mai fi la fel de numeroși 
ca înainte de pandemie. Barurile și restaurantele din Marea 
Britanie sunt închise încă din dată de 23 martie și s-ar putea 
să rămână cu obloanele trase cel puțin până la 4 iulie.

Pentru unii britanici, una dintre marile probleme 
din perioada carantinei este că nu se pot duce la 

pubul favorit pentru a bea o bere

Vârsta nu e o barieră

Are 90 de ani, dar 
asta nu o împie-
dică să facă sport 

în stil mare. Vorbim des-
pre o pensionară din Sco-
ția care și-a propus să cu-
cerească un munte. Nu o 
va face la propriu, ci se va folosi de scara interioară a locuinței 
sale. Mai exact, în fiecare zi, venerabila doamnă va urca și va 
coborî treptele astfel încât la finalul acestei aventuri să poată 
să spună că a escaladat un munte din Scoția cu o înălțime de 
aproape 750 de metri.

Bunicuța vrea astfel să strângă fonduri pentru serviciul de 
sănătate publică al Angliei și nu numai. Până acum a adunat 
aproape trei sute de mii de lire sterline și spune că a fost in-
spirată de eforturile depuse recent de căpitanul Tom Moore. 
Bărbatul a adunat aproape 39 de milioane de lire sterline în 
scop caritabil după ce s-a plimbat în curtea casei sale în fiecare 
zi, ajutat de un cadru metalic.

O femeie de 90 de ani din Scoția se antrenează în 
fiecare zi pentru a cuceri un munte

Sfârşitul lumii, 
săptămâna viitoare?

Adepții teoriei conspirației susțin că prima interpre-
tare a calendarului mayaș a fost făcută greșit și că 
sfârșitul lumii nu era prezis pentru 21 decembrie 

2012 ci pentru 21 iunie 2020. „Potrivit calendarului iulian, 
suntem în 2012... Numărul de zile pierdute într-un an din 
cauza trecerii la calendarul gregorian este de 11 zile... Dacă 
facem un calcul, în cei 268 de ani de când este folosit calen-
darul gregorian (1752-2020) ori de 11 zile = 2.948 de zile. 

2.948 de zile / 365 de zile (pe 
an) = 8 ani”, a scris pe Twitter 
Paolo Tagaloguin săptămâna 
trecută. Dacă Tagaloguin este 
corect, adăugând toate aceste 
zile, atunci, potrivit calenda-
rului mayaș, sfârșitul lumii va 
fi săptămâna viitoare.

Protestele violente din ultima perioadă, 
pandemia de Covid-19, erupțiile vulcanice, 

invazia de lăcuste și uraganele care s-au abătut 
asupra planetei în ultima perioadă ar fi semnele 

sfârșitului lumii prezis de calendarul mayaș



••  GAZETA ROMÂNEASCĂGAZETA ROMÂNEASCĂ 2727Joi ,  18 iunie  2020Joi ,  18 iunie  2020

xvcbzfhgkshgkscaneascaGAZETA MONDENE

Testată pozitiv

Testele soțului său, președintele Volodi-
mir Zelenski, și ale celor doi copii ai lor 
au fost negative. Olena a anunțat că se 

simte bine și este tratată la domiciliu, în izo-
lare față de restul familiei. Totodată, le-a cerut 
compatrioților să respecte în continuare toate 
regulile de prevenție impuse de autorități.

Președintele Zelenski este criticat pentru 
faptul că, de multe ori, nu poartă mască în apa-
rițiile sale publice, iar la începutul lunii iunie, 
șeful statului și mai mulți membri ai echipei 
sale au fost surprinși și fotografiați la o cafea 
în interiorul unui restaurant din vestul țării, 
deși guvernul nu autorizase decât deschiderea 
teraselor.

De ce Melania?

Unele dintre ispite au fost la îndemână chiar și pentru un miliardar 
precum Trump. Se spune chiar că Donald s-a căsătorit cu Melania 
Trump pentru că seamănă cu o femeie de care a fost pur și simplu 

captivat. 
Carla Bruni-Sarkozy era în anii 

trecuți un super-model de succes 
și  participa la multe prezentări de 
modă din Europa, iar la un astfel 
de eveniment avea să îl întâlnească 
și pe Trump. 

Conform poveștilor din anii ’90, 
Carla și Donald au avut o aventură, 
chiar dacă pe atunci Trump era că-

sătorit cu Marla Maples. Această idilă avea însă să o coste pe Bruni relația 
cu Jagger, de care avea să se despartă. Bruni a negat întotdeauna aceste 
afirmații, însă adevărul pare să fie undeva la mijloc.

Trump ar fi dorit-o, dar Bruni nu a fost interesată. Donald pare că 
s-a simțit rănit de refuzul ei, așa că atunci când a divorțat a început să 
răspândească zvonul că sunt împreună. 

În septembrie 1998, la o petrecere din Manhattan, Trump a cunoscut-o 
pe Melania. După șase ani de relație, actualul președinte a cerut-o în căsă-
torie. Donald i-a oferit un inel cu diamante de 15 carate. Se estimează că 
bijuteria valorează peste 3 milioane de dolari. Nunta a avut loc în 2005, la 
moșia lui Donald Trump din Florida. Melania a purtat o rochie Christian 
Dior, al cărei preț depășește 200.000 de dolari.

Donald Trump a jonglat cu multe femei frumoase în tinerețe, 
iar cele trei mariaje bifate și numeroasele sale aventuri 

demonstrează asta

Olena Zelenska, soția președintelui 
ucrainean, a anunțat că a fost testată 

pozitiv pentru coronavirus, la o zi 
după numărul record de cazuri noi de 

infectare raportat de autorități

Aniversarea reginei

Gărzile Galeze, în ținuta de para-
dă cu tunici roșii și căciuli din 
blană neagră, au defilat și au 

prezentat onorul, păstrând tot timpul 
o distanță de doi metri între soldați, 
conform normelor de evitare a conta-
minării cu coronavirus.

Regina și soțul ei, prințul Philip, 
duce de Edinburgh, care a împlinit 
miercuri 99 de ani, sunt izolați la cas-
telul Windsor din martie, deoarece vâr-
sta înaintată îi încadrează în categoria 
cea mai vulnerabilă la COVID-19, 

epidemia în urma căre-
ia au decedat până acum 
peste 41.000 de britanici. 
Prințul nu a asistat la pa-
rada de sâmbătă, transmisă 
în direct de BBC.

Data reală de naștere a reginei este 
21 aprilie, dar este aniversată oficial, 
conform tradiției, în a doua sâmbătă 
din iunie. Ceremonia nu a mai avut 
loc la Windsor din 1895, când a fost 
onorată regina Victoria, stră-străbunica 
actualei suverane.

Ceremonialul „Marșul culorilor”da-
tează din secolul al 18-lea și are loc de 
obicei pe terenul de paradă al Gărzilor 
Călare din apropierea palatului Buc-
kingham, reședința londoneză a regi-
nei. Denumirea se referă la transmite-
rea drapelului regimentului și purtarea 
lui prin rândurile soldaților.

Cea dea 94-a aniversare a reginei Elisabeta a II-a a fost 
marcată sâmbătă printr-un ceremonial militar restrâns, 

la castelul regal Windsor, și nu în centrul Londrei

Olena Olena 
ZelenkaZelenka

Regina ElisabetaRegina Elisabeta
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UMOR
– Câte picioare are măgarul?
– Patru, domnule profesor.
– Și cum se numește?
– Patruped.
– Tu câte mâini ai?
– Două.
– Și cum te numești?
– Benjamin Netanyahu.

*
Micul Bulă este cu maică-sa pentru 

prima dată la mare:
- Mami, plânge Bulă, nenea ăla din 

apă a țipat la mine.
- Și ce a spus?
- Ajutorrr!!!

*
Bulă, la reuniunea de 20 de ani, se 

adresează foștilor lui dascăli:
- Stimații mei profesori, mă tot fră-

mântă o întrebare: chiar atât de imbecil 
eram, de mă tot lăsați corijent?

- Vaaai, se poate, domnule ministru?

*
Bulă către tatăl său:
- Tată, am două întrebări. Prima: 

poti să-mi dai mai mulți bani de buzu-
nar? Și a doua: de ce nu?

Examene de bacalaureat

A fost aproba-
tă procedura 
pentru elevii 

care intră la exame-
nele de Bacalaureat și 
de sfârșit de an și sunt 
găsiți cu temperatu-
ră mai mare de 37,3 
grade. 

Aceștia vor da exa-
menele în săli separa-
te, cu ligheane de apă 
rece la fiecare pupitru. 
Profesorii asistenți 
le vor aduce cuburi de gheață de fiecare 
dată când va fi necesar și vor avea voie să 
păstreze și pentru ei câteva, în caz că vor 
să bea un gin tonic în timpul examinării.

Elevii care vor avea temperatura peste 
38 de grade, vor fi înfășurați în cearcea-
furi ude, cu grijă să nu-și umezească foile 
de examen. Aceștia vor primi din oficiu 
un punct în plus, ca să aibă și ei o șansă 
față de colegii sănătoși. 

Elevii mai corpolenți vor putea să stea 
într-o cadă cu cuburi de gheață. 

Geamurile sălilor speciale vor fi des-
chise permanent, ca să nu se facă saună și 
să nu-i afecteze pe ceilalți colegi. 

Elevele mai emotive vor avea voie să-
și păstreze telefoanele în examen, ca să 
poată să-și facă fotografii și să le posteze 
pe Facebook, ca să se mai liniștească.


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

BEEP  BEEP

INCURSIUNI ÎN 
UNIVERSUL EPIGRAMEI 

ROMÂNEȘTI
Selecții: Laurențiu Ghiță

Stela Șerbu- Brăila
Simptome de epigramiști
În sală, nimenea nu plânge;
Râd toți, în două-trei reprize;
E sigur: am umoru-n sânge.
Cum?! N-a ieșit la analize?!

Elevii
„Către școală ne-ndreptăm
Și, cu mintea trează,
Vrem mereu să învățăm
Cum se copiază!...”

Limbi străine
Îmi place foarte mult engleza,
Vorbesc puțin și-ador franceza,
Ba chiar și rusa sună bine
Dar nu-s ca limba cu măsline!

După întâlnirea epigramiștilor
Masă mare se va ține
În localul dintre tei,
Unde se mănâncă bine
Umoriștii între ei...

Excepţie
Vânzătorul m-a-ntrebat:
Care rochie vă place?
Mi-am zis: „Iată un bărbat,
Care vrea să mă îmbrace”!

Cofetarul
Îmi face creme și glazuri,
Budincă, frișcă, tort de mere,
Mi-aduce multe prăjituri
Și gem...sub dânsul, de plăcere...

Fata de la meteo
De pe sticlă ne zâmbește,
Numai miere când vorbește,
Drăgălașă e, de pică,
Și mercurul se ridică!

Peisaj estival
Soare, nuduri
Lângă lac,
Roi de fluturi
În stomac!
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Izvorul nesecat  
al Revistei „Izvoare”

Revista literară „Izvoare” a Aso-
ciației Scriitorilor Israelieni de 
Limbă Română (ASILR) poate fi 

socotită o vitrină a creatorilor care, deși 
trăiesc de câteva decenii departe de țara 
unde s-au născut, se regăsesc împreună 
„pe teritoriul limbii lor”. 

Anul acesta, în condițiile speciale 
impuse de izolare din cauza pandemiei, 
numărul 6 din seria nouă (2019-2020) 
a Revistei „Izvoare” a apărut atât în for-
mat digital, cât și în clasicul format tipă-
rit. Pentru că nimic nu se poate compara 
cu sentimentul de a ține în mână efectiv 
antologia și de a-i răsfoi paginile veline, 
de a admira caricaturile, picturile, ima-
ginile de la seratele literare organizate 
de ASILR și coperțile cărților scriitorilor 
israelieni de limbă română. Anunțăm pe 
această cale, că ea poate fi achiziționată 
contra cost în format tipărit.  

Revista din acest an este una dintre 
cele mai reușite. Ea surprinde plăcut 
prin aspectul său estetic și grafic superior 
începând cu splendida copertă concepu-
tă de talentata Ioana Toff, continuând 
cu ilustrațiile semnate Andy Ceaușu și 
Eduard Mattes. Și, bineînțeles, grație ex-
poziției de mostre literare bine selectate 
din creația a nu mai puțin de cincizeci 
de scriitori.

Alături de prozatorii, poeții și eseiș-
tii israelieni care gândesc, se exprimă și 
scriu în limba română, paginile revis-
tei Izvoare se bucură de prezența unor 
condeieri de valoare din România. Re-
vista devine astfel un liant al prieteniei 
israeliano-române, o punte de legătură 
între literați și, după cum o arată titlul, 
un izvor de răspândire a culturii roma-
nești spre desfătarea publicului cititor de 
pretudindeni.

Pentru scriitorii care semnează în pa-
ginile sale, fiecare nou număr al revistei 
Izvoare este o ocazie de a-și prezenta car-
tea de vizită, de a se reafirma, de a dezvă-
lui în avanpremieră o secvență dintr-un 
volum în pregătire, pe scurt „examenul” 

de sfârșit de an al muncii sale, 
dovada că activitatea literară a 
Asociației scriitorilor israelieni 
de limbă română este mai vie ca 
niciodată.

Anul acesta, Izvoare a văzut 
lumina tiparului grație sponso-
rizării parțiale a generoasei și en-
tuziastei noastre colege și priete-
ne, talentata poetă și prozatoare 
Bianca Marcovici. Fanii ei, și are 
foarte mulți atât în Israel cât și 
peste hotare, îi vor putea citi în 
primele pagini ale revistei câteva 
poezii, un fragment în proză, o 
scurtă biografie și vor vedea co-
perțile tuturor cărților sale.

„Izvoare” începe cu „Cu-
vântul înainte” al Președintelui 
ASILR, Dragoș Nelersa care și-a dăruit 
timp, energie și inteligență pentru con-
ceperea, alcătuirea și ducerea la bun sfâr-
șit a apariției acestei reviste minunate. 
„Veți fi plăcut impresionați de origina-
litatea, creativitatea și calitatea materia-
lelor”, li se adresează el cititorilor. Și mai 
adaugă faptul că scriitorii din Israel care 
creează în limba română fac parte din 
„istoria literaturii române”.

În paginile Revistei „Izvoare” se gă-
sesc proze semnate de (citez în ordine 
alfabetică) Tellu Aberman, Alexandru 
Andy, Jean Askenasy, Raul Anchel, 
Harry Bar-Shalom, Getta Berghoff, 
Sergiu Brandea, Magdalena Brătescu, 
Petre Cioclu, Ady Covaliu, Madeleine 
Davidsohn, Arnold Helman, Lucian 
Zeev Herșcovici, Ernest Hușanu, Silvia 
Katz-Ianași, Arie Kupferschmidt, Paul 
Leibovici, Shaul Leizer, Darius Liber, 
Bianca Marcovici, Eduard Mattes, Gabi 
Moscovici, Dragoș Nelersa, Silviu Sa-
nie, Dorel Schor, Rely Schwartzberg, 
Ada Shaulov-Engelberg, Marcu Simi-
onovici, Hedi Simon, Teșu Solomovici, 
Francisca Stoleru, Tiberiu Șmilovici, 
Ioana Toff, Theodor Toivi și rabinul 
Iosef Wasserman.

Poeziile sunt semnate de Livia Abba, 
Emilia Ataba, Beatrice Bernath, Lică 
Bluthal, Beatrice Bernath, Andy Ceaușu, 
Andrei Fishof, Simon Glasberg, Rodi-
ca Grindea, Adi Gruber, Solo Har (zl), 
Adina Herșcovici, Shaul Leizer, Mioara 
Iarchy Leon, Nicholas Lungu, Bianca 
Marcovici, Maria Găitan Mozes, Nicolae 
Pavel, Liliana Paul, Rely Schwartzberg. 

La capitolul „Oaspeți” semnează 
Martha Eșanu, Horia Bădescu, Mihai 
Batog-Bujeniță, Daniela Semenescu și 
Irina Airinei.

Pe coperta IV, cititorii vor găsi un 
scurt istoric al Asociației scriitorilor 
israelieni de limbă română care func-
ționează din 1964 și continuă să pro-
moveze creația literară a membrilor săi, 
prezervând limba și cultura română, în 
paralel cu apropierea și asimilarea limbii 
ebraice. ASILR organizează conferințe, 
lansări de carte, dezbateri, concursuri li-
terare și decernează premii anuale celor 
mai reușite creații în domeniul prozei, 
poeziei, criticii și reportajului.

Am convingerea că Revista „Izvoare” 
2019-2020 va interesa și va fi pe placul 
cititorilor din Israel și de pretutindeni 
prin calitatea sa excepțională.

Magdalena Brătescu



  GAZETA ROMÂNEASCĂGAZETA ROMÂNEASCĂ   ••  3030 Joi ,  18 iunie  2020Joi ,  18 iunie  2020

xvcbzfhgkshgkscaneascaDIN FOTOLIUL SPECTATORULUI

Magdalena BRĂTESCU

„Faust” de Charles Gounodde Charles Gounod
la Opera Națională din București

Regretatul regizor de 
teatru Alexandru To-
cilescu, laureat al câ-

torva premii UNITER, unul 
pentru întreaga activitate, a 
montat de două ori „Faust” 
pe scena Operei Naționale 
din București la o distanță 
de 15 ani. Ambele spectaco-
le s-au bucurat de un mare 
succes. „La Operă simți cu 
adevărat ce înseamnă trium-
ful. Orgoliul și vanitatea mi-
au fost mângâiate la premiera 
cu Faust, pentru că la Operă 
publicul, dacă îi place o arie, e excitat, 
ovaționează și strigă bravo la scenă des-
chisă”, declara Tocilescu.

Cu scenografia lui Cătălin Ionescu 
Arbore, coregrafia Alexei Mezincescu, 
mișcarea scenică semnată Roxana Col-
ceag, maestrul de cor Daniel Jinga și la 
pupitrul dirijoral Tiberiu Soare, mon-
tarea are multe atuuri. Ceea ce frapează 
de-a lungul întregului spectacol sunt 
uriașele proiecții video din fundal sub 
formă de pete de lumină rotitoare, roți 
dințate din ceasornicul vremii, stele 
feerice, caruselul vieții în fuga ameți-
toare a tinereții și dragostei, elice de 
moară donquichotescă, totul creând o 
atmosferă de legendă. 

Pe scenă, ca decor, doar un podium 
înclinat și într-un colț laboratorul lui 
Faust, sau cămăruța modestei croito-
rese Margareta. Centrul rămâne gol în 
vederea evoluției protagoniștilor care, 
la interpretarea ariilor, sunt luminați 
cu spoturi, toată atenția fiindu-le astfel 
acordată numai lor. Sau pentru a lăsa 
loc numerosului cor, ori balerinilor. 

În privința costumelor pare că tot 
bugetul s-a alocat pentru personajul 
Faust care poartă fracul gentlemanului 
dichisit, pelerină cu joben de magician, 
un veșmânt à la Războiul stelelor ce-i 

conferă statură de gigant, halat de mă-
tase, totul în culori închise cu broderii 
și aplicații de bun gust. Restul inter-
preților au costume modeste, în culori 
șterse. Doar balerinii din „Noaptea 
Valpurgiei” beneficiază de sumare cos-
tume senzuale aprins cromatice, amin-
tind de șantan și cabaret. 

Iluminarea fundalului în roșu 
aprins al Gheenei, în verde cu albas-
tru, în mov intens salvează de multe 
ori spectacolul operistic (patru ore și 
jumătate) de monotonie. Muzica lui 
Gounod însă debordează de armonii 
specific franțuzești, are multe arii me-
morabile, iar distribuția interpreților 
este unitară ca valoare.

„La Jeunesse” (tinerețea) este cu-
vântul cheie al subiectului. Nici fru-
musețea, nici inteligența, nici talentul 
nu se pot compara cu ea. Nu există 
om care să nu-și dorească întoarcerea 
în timp la acea fericită, dar prea scurtă 
perioadă a vieții omenești care oferă 
minunea dragostei. 

Faust e un savant bătrân care s-a 
consacrat studiului și cercetării. A 
ajuns la capătul puterilor și, decepți-
onat de insucces, vrea să-și pună capăt 
zilelor. E momentul când realitatea ia 
o întorsătură fantastică. Diavolul, sub 
masca lui Mefisto, îi propune un pact: 

tinerețea și dragostea în schim-
bul unei semnături. Când, în 
culmea fericirii, Faust va rosti 
fraza „Clipă ești frumoasă, ră-
mâi!”, sufletul lui va pleca în 
Iad.

Subiectul libretului scris de 
Jules Barbier și Michel Carré 
după poemul cu același titlu 
de J. W. Goethe o concepe ca 
personaj principal pe Marga-
reta, tânăra sedusă de Faust. 
Destinul ei va fi tragic. După o 
noapte de amor, splendid reali-
zată scenic din umbre în spatele 

perdelei, ea e părăsită de Faust, rămâne 
singură, naște un copil pe care-l ucide 
și ajunge la închisoare în cămașă de 
forță. Are însă forța să refuze colabo-
rarea cu diavolul, rămâne credincioasă 
lui Dumnezeu și moare într-o scenă 
memorabilă, acoperită cu o mantie de 
zăpadă, ca un înger căzut.

În rolul lui Faust evoluează tenorul 
Alexandru Badea, cu o carieră euro-
peană de succes în Austria, Germania, 
Israel. L-a mai interpretat pe Faust și 
la Opera din Viena. Are alura persona-
jului, grație, tandrețe, gingășie și cântă 
bine, mai puțin susținerea acutelor din 
„Salut demeure chaste et pure”. Foar-
te reușiți sunt soprana Corina Zancu 
(Margareta) excelentă în „Aria bijute-
riilor”, dar mai ales baritonul Marius 
Boloș (Mefisto) în „Et Satan conduit 
le bal” și sarcastica „Serenadă”. Men-
ționez deasemenea ca foarte reușiți pe 
Mihaela Ișpan (Siebel) și pe baritonul 
Daniel Pop (Valentin) interpret desă-
vârșit vocal în „Avant de quitter ces 
lieux” și dramatic în scena duelului și 
a morții.

„Marșul triumfal”, episoadele de 
balet, muzica armonioasă, dramatis-
mul personajelor și întreaga montare 
sunt impresionante.
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Noi reglementări  
pentru pensie

1. Pensie socială din Germania pentru supraviețuitorii 
Holocaustului din România:

Îniulie2019,guverneleisraelieneșigermaneauajunslaun
acordprivindnoiledrepturicaresevoraplicasupraviețuitorilor
români ai Holocaustului născuți până în 1936 și în timpul
războiuluiîndouăzecideorașeșisatedinRomâniacarenuau
fostîncărecunoscutedreptghetouri.Celedouăzecideorașeși
saterecunoscuterecentcaghetourideschisesunt:Iași,Botoșani,
TârguMureș,Galați,Focșani,Tecuci,Roman,PiatraNeamț,
Bârlad,Vaslui,Alba Julia,Constanța,TârguNeamț,Hârlău,
Buzău,RâmnicuSărat,Stefănești,Craiova,Pașcani,Bacău.

Drepturileasupramoștenitorilorcaresuntvăduvisauadoua
generație:

Văduvelesauvăduveleghetouluirezidențidinlistademaisus
sunteligibilepentruopensielunarăpeviață.Înplus,dacăvăduva
sauvăduvaaudecedatșinuauprimitpensia,adouagenerație
poateprimioplatăretroactivăpentruperioadacuprinsăîntre
1.7.97șiziuadecesuluisupraviețuitorului.Trebuieîndeplinite
următoarelecondiții(văduveletrebuiesăîndeplineascănumai
condițiile1și3,iaradouagenerațietrebuiesăîndeplinească
toateceletreicondiții):

1.Supraviețuitoruldecedatnuasolicitatniciodatăsecuritate
socialăgermană.

2.Supraviețuitorulamuritdupă27iunie2002.
3.SupraviețuitorulasolicitatsecuritatesocialăînIsraelpentru

indemnizațiepentrubătrânețedupă1.4.1975.
2. Pensie lunară din Israel pentru cei care nu primesc 

încă o pensie lunară sau trimestrială - conform noii liste 
de 20 de oraşe:

PelângănouldreptdinGermania,supraviețuitoriiHolocaustului
carelocuiescînIsraelșisuntoriginaridinorașeledepenoualistă
șicarenuprimescîncăoindemnizațielunarădinGermaniasau
IsraelsaudinfondulArticolului2,audreptullaoindemnizație
lunarădinparteaIsraelului,cucondițiasăfifostînviațăîntimpul
războiuluiînRomânia,cacopiisaucaembrioni(născuțipânăîn
iunie1945).

3. Pensie lunară pentru supraviețuitorii Holocaustului 
care au făcut aliya după 1953:

Supraviețuitorii Holocaustului din România care nu se
aflauînnoualistăenumeratăînsecțiunileanterioareșicare
auplecatdupă1953șiprimescdejaosubvențieanualăca
supraviețuitorisaucareîncănuprimescnimic,potfieligibiliîn
bazaindemnizațieilunaredetrezoreriepentrurăzboi.Estevorba
despresupraviețuitoriicareseaflauîniunie1941substăpânirea
româneascăînrespectiveleoraședinRomânia.Chiarșiceicare
eraudoarbebelușișichiarfetiți(născuțipânăîn45iunie)aicăror
părințiaufostsubstăpânirearomâneascăîntimpulrăzboiului
potobțineacestdrept.

Maimulteinformații:
www.amibar.coi.co.il,tel:055-6665123,
email:shoa.rights@gmail.com
Vărogsăavețirăbdare,existămultecererișiamnevoiede

timppentruareveni.Vorbescdoarebraicășiengleză,dinpăcate,
așacădacănuvorbițibineacestelimbi,vărugămsăsolicitați
ajutordelacunoscuți.

Curespect,AmiBar 

Pericopa Korach

Se vorbește mult despre disputele existente în societate, 
iar pericopa Korach se ocupă cu acest subiect. Însă să 
nu uităm că situația naturală a poporului Israel este 

unitatea și susținerea reciprocă.
Spre deosebire de toate atacurile îndreptate împotriva lui 

Moșe în calitate de conducător, de data aceasta este îndreptată 
o critică personală asupra lui. Atunci când publicul se plânge 
împotriva viziunii și a căii ei practice, conducătorul este nevoit 
să facă față nemulțumirii pe căi diferite: dispută, indiferență, 
convingere sau demisie. Dar atunci când săgețile criticii sunt 
îndreptate împotriva lui personal, totul se zdruncină. Pata 
personală nu este legată de funcția de conducere, ci de perso-
nalitatea conducătorului. Și se pune întrebarea: orice dispută 
este interzisă? NU, există o dispută permisă, respectiv disputa 
fără vreun interes personal și care va avea loc în cele din urmă, 
respectiv ca disputa între HILLEL și ȘAMMAI.

Ceea ce este specific acestei dispute este faptul că în spa-
tele ei nu se ascund interese personale, de orice fel, ci scopul 
acestei dispute este să stabilească adevărul, iar între oponenți 
se menține dragostea și frăția. 

ADEVĂRUL ȘI PACEA SE IUBESC - NU ESTE ADE-
VĂR FĂRĂ PACE, ȘI NICI PACE FĂRĂ ADEVĂR. 

Totuși, nu există nicio dispută în care să nu apară spiritul 
rău chiar dacă ni se spune că este o dispută fără interese per-
sonale. Atunci cum vom ști adevărul? Dacă oponenții sunt 
prieteni adevărați, din suflet și din inimă, în afara subiectului 
care-i face să se opună unul altuia, acesta este semn că disputa 
este lipsită de interese personale. Însă dacă ei sunt dușmani 
și se urăsc reciproc prin această dispută, acesta este semn că 
disputa nu este lipsită de interese personale iar SATANA se 
află între ei.

Care este motivul ce l-a determinat pe Korach să intre în 
conflict cu MOȘE! O ceartă personală a lui Korach care s-a 
considerat nedreptățit atunci când Moșe a împărțit funcții 
de conducere altora. Korach era gelos pe prietenul lui, era 
invidios – invidia este faptul care l-a făcut pe Korach să-și iasă 
din minți. Nu în mod nemotivat au stabilit înțelepții noștri 
o rugăciune specială de confesare pentru păcatul pe care l-am 
comis în fața lui Dumnezeu prin invidie. 

Au trecut 72 de ani de la întemeierea statului și noi luptăm 
în EREȚ ISRAEL pentru însăși existența noastră și suntem 
preocupați încă de războiul pentru casa noastră. Continuă să 
fie uciși și răpiți cetățeni pașnici și noi am primit o atenționare 
în urmă cu câțiva ani, când teroriștii au răpit trei copii, a căror 
unică dorință era să se întoarcă acasă de la ieșiva, fiecare la 
familia lui pentru a sărbători Șabatul. Dar ei au fost răpiți, 
numai pentru faptul că sunt evrei. Astăzi trebuie să afirmăm 
din nou, că tot ce vrem este să trăim în pace, în liniște și în 
siguranță în statul nostru și să fim un popor liber în țara 
noastră Sfânta. SHABAT SHALOM!

Rav. I. Wasserman
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PROTV 
INTERNAȚIONAL
JOI, 18 iunie 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	 Știrile	ProTv
23:30	 La	bloc
00:00	 Teleshopping

VINERI, 19 iunie 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
23:15	 Ce	spun	românii
00:00	 Teleshopping
SÂMBĂTĂ, 20 iun. 2020
06:15	 Ce	spun	românii
07:00	 Știrile	ProTv	
10:30	 La	Măruță
12:00	 Acasă	la	români
12:45	 Teleshopping	
13:00	 Știrile	ProTv	
13:15	 ApropoTv
14:00	 Lecții	de	viață
15:30	 Arena	bucătarilor
16:00	 România,	te	iubesc!
17:00	 Ce	spun	românii
18:00	 Ce	se	întâmplă,	doctore?
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, 21 iun. 2020
06:15	 Ce	spun	românii
07:00	 Știrile	ProTv	
10:30	 Acasă	șa	români
12:00	 Superspeed

12:30	 Teleshopping
12:45	 Arena	bucătarilor
13:15	 Lecții	de	viață
14:15	 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, 22 iunie 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
22:45	 La	Bloc
23:15	 Știrile	ProTv
23:45	 Teleshopping
00:15	 La	Măruță

MARȚI, 23 iunie 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
00:15	 Teleshopping
MIERCURI, 24 iun. 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, 18 iunie 2020

07:00	 Telejurnal
07:50	 Discover	Romania
8:00	 Telejurnal
08:50	 5	minute	de	istorie
09:00	 Matinalii	*Partea	a	III-a
10:00	 Ca’n	viaţă
10:50	 Diasporadar
11:00	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră
12:30	 Articolul	VII
14:00	 Telejurnal
14:50	 Vorbește	corect!
15:00	 Politică	şi	delicateţuri
16:00	 Descriptio	Moldaviae	
16:30	 Ghici	cine	vine	la	cină
17:30	 Piersic	Show
18:30	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră	
20:00	 Telejurnal
20:50	 5	minute	de	istorie
21:00	 România	9	
22:00	 A	doua	Românie	
23:30	 Câștigă	România!
00:30	 Cap	compas

VINERI, 19 iunie 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	 Ca’n	viaţă
10:50	 Diasporadar
11:00	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră
12:30	 A	doua	Românie
14:00	 Telejurnal
14:50	 Vorbește	corect!
14:55	 5	minute	de	istorie
15:00	 Exclusiv	în	România
15:50	 Discover	Romania
16:00	 Descriptio	Moldaviae
16:30	 Ghici	cine	vine	la	cină
17:30	 Piersic	Show
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, 20 iun. 2020
07:00	 Regatul	sălbatic
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	 A	doua	emigrare
12:30	 Dăruiește,	Românie!
14:00	 Telejurnal
14:30	 La	un	pas	de	România
15:00	 Gala	umorului
17:00	 Festivalul	Hariclea	Darclee
18:00	 Telejurnal	Moldova
19:00	 Memorialul	durerii
20:00	 Telejurnal
20:50	 Miracolul	EU
21:00	 Drag	de	România	mea
23:00	 Braţele	Afroditei
00:30	 Lumea	azi
DUMINICĂ, 21 iun. 2020
07:00	 Universul	credinței	*Partea	I
07:50	 Discover	Romania
08:00	 Universul	credinței	*Partea	II-a
08:50	 Natură	şi	aventură
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	 Tezaur	folcloric	
14:00	 Telejurnal
14:30	 Lumea	și	noi
15:00	 Spectacol	Proiectul		 	
	 Transfrontalier
17:00	 Festivalul	Hariclea	Darclee
18:00	 Telejurnal	Moldova
19:00	 Memorialul	durerii
20:00	 Telejurnal
20:50	 Miracolul	EU
21:00	 Duelul	pianelor
23:00	 Pepe	şi	Fifi
00:40	 Breaking	Fake	News

LUNI, 22 iunie 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	 Ca’n	viaţă
10:50	 Diasporadar
11:00	 Politică	şi	delicateţuri
12:00	 Femei	de	10,	bărbaţi	de	10
14:00	 Telejurnal
14:50	 Vorbește	corect!
15:00	 Drumul	lui	Leşe
16:00	 Descriptio	Moldaviae
16:30	 Ghici	cine	vine	la	cină
17:30	 Piersic	Show
18:30	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră	
20:00	 Telejurnal
20:50	 5	minute	de	istorie
21:00	 România	9
22:00	 Avocatul	dumneavoastră
23:30	 Câștigă	România!
00:30	 Cap	compas

MARȚI, 23 iunie 2020
07:00	 Telejurnal
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07:50	 Discover	Romania
08:00	 Telejurnal
08:50	 5	minute	de	istorie
09:00	 Matinalii	*Partea	a	III-a
10:00	 Ca’n	viaţă
10:50	 Diasporadar
11:00	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră	
12:30	 Avocatul	dumneavoastră
14:00	 Telejurnal
14:50	 Vorbește	corect!
15:00	 Rețeaua	de	idoli
16:00	 Descriptio	Moldaviae
16:30	 Ghici	cine	vine	la	cină
17:30	 Piersic	Show
18:30	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră	
20:00	 Telejurnal
20:50	 5	minute	de	istorie
21:00	 România	9
22:00	 Învestiți	în	România
23:30	 Câștigă	România!
00:30	 Cap	compas

MIERCURI, 24 iun. 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	 Ca’n	viaţă
10:50	 Diasporadar
11:00	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră
12:30	 Investiți	în	România!
14:00	 Telejurnal
14:50	 Vorbește	corect!
15:00	 Destine	ca-n	filme
16:00	 Descriptio	Moldaviae
16:30	 Ghici	cine	vine	la	cină
17:30	 Piersic	Show
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	 Câştigă	România!

Editura „Familia” vă recomandă:
„GAZETA ACADEMICĂ”

- ediția a II-a 
revizuitășiadăugită
deacad.prof.dr.Jean

Askenasy
Dupăceprimaedițies-a
epuizat,afostrealizată
onouăedițiececonține

tabletenoișicarteaafostrestructuratăînpatru
secțiuni:Gazetasocio-politică,GazetaHolocaust,
GazetapersonalitățilorșiGazetacreierului.

Volumulcostă70deșekeli 
șisepoatecomandalatelefon:

09-954.32.42 
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3 Sunt persoane care, prin simpla lor prezență, 

îți induc o stare de confort, iar altele par să 
facă orice pentru a te dezechilibra din punct 
de vedere emoțional.

Încearcă să privești lucrurile în perspectivă și 
nu te lăsa „cucerit” de promisiunile exagera-
te ale persoanelor care au anumite interese! 
Saturn poate fi denumit păzitorul tău.

Ești entuziasmat de ideea unui nou început, 
dar parcă nu ai idee cum să acționezi. Te 
lași purtat de gânduri și de dorințe dar după 
toate astea, intervine blocajul.

Această săptămână nu este tocmai potrivită 
pentru a lua decizii, de orice fel. În ceea ce 
privește cariera, te simți intimidat de colegi. 
Nu reușești să preiei inițiativa.

Pe parcursul acestor zile, îți îndrepți atenția 
către familie și către prietenii apropiați. Ți-ai 
dat seama că sunt cele mai valoroase „părți” 
ale vieții tale.

O oportunitate extraordinară de implicare în-
tr-un proiect sau numirea pe o nouă funcție 
pot aduce schimbări semnificative în viața ta. 
Este timpul să mizezi pe tot ceea ce ai.

Persoana iubită este întotdeauna alături de 
tine, necondiționat și în mod firesc. Nimeni 
nu este obligat să agreeze atitudinea ta de 
superioritate. La birou te simți motivat.

„Recalibrarea” imediată în raport cu anumi-
te sectoare ale vieții va aduce destul de mult 
echilibru emoțional. Simți o mare ușurare 
când lucrurile iau forma pe care ți-o dorești.

Încearcă să nu iei în considerare gândurile 
negative care îți inundă mintea. Dă-ți voie să 
trăiești ceea ce meriți! Nu te lăsa influențat 
de experiențele nefaste din trecut.

Faci pași importanți în carieră, iar viața per-
sonală are parte de revigorarea pe care o aș-
teptai de ceva vreme. Ai nevoie să faci pași 
calculați pentru a obține obiectivele.

Lucrurile se precipită destul de mult pe plan 
personal. Atunci când credeai că ai ajuns la 
echilibru, îți dai seama că acest sentiment nu 
este unul autentic.

Problemele legale și financiare sunt două 
dintre subiectele care îți creează o stare de 
disconfort. Emoțional vorbind, ești mult mai 
liniștit în aceste zile.
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Dr. Florin C. STAN

72 de ani de relații bilaterale neîntrerupte (1948–2020)

Data de 11 iunie 2020 
a marcat pentru re-
lațiile bilaterale ro-

mâno-israeliene 72 de ani 
de relații diplomatice neîn-
trerupte. După ce, printr-o 
telegramă transmisă la 11 
iunie 1948, autoritățile de la 
București au recunoscut ofi-
cial Statul Israel, relațiile bi-
laterale dintre cele două părți 
au evoluat distinct fără între-
rupere, în pofida oricăror as-
perități sau a tensiunilor care 
au marcat ansamblul lumii în 
perioada Războiului Rece.

O sinteză a relațiilor re-
ciproce nu trebuie să omită 
preliminariile prezenței ro-
mânești în spațiul istoric al 
Israelului, încă din 1921 exis-
tând la Ierusalim un Consulat 
onorific românesc, urmat de 
înființarea viceconsulatelor 
onorifice de la Haifa și Jaffa, 
în anul 1925 și de Consula-
tul General al României, in-
augurat la Ierusalim în 1993, 
având ca circumscripție con-
sulară întreaga Palestină.

În ecuația atât de sensibilă 
a geopoliticii Orientului Mij-
lociu, proclamarea Israelului 
ca Stat independent în anul 
1948 a marcat începutul noii 
epoci a relațiilor internați-
onale, în cadrul stabilit de 
așa-numitul echilibru al su-
perputerilor. În context, si-
tuația României, ca stat aflat 
în sfera de influență a Mos-
covei, care a impus liderilor 
țărilor Pactului de la Varșovia 
ruperea legăturilor diploma-
tice cu Israelul, în 1967, fără 
conformarea Bucureștiului, a 
fost una aparte.

După anii celei de-a doua 

conflagrații mondiale, procla-
marea Statului Israel a deschis 
României calea unei prezențe 
diplomatice de un real inte-
res pentru partea israeliană, 
având în vedere inclusiv am-
pla comunitate evreiască 
din spațiul românesc.

În urma stabilirii rela-
țiilor diplomatice în chiar 
anul proclamării Statului 
Israel, după o perioadă si-
nuoasă care a atins apogeul 
odată cu greva foamei din 
mai 1954 inițiată de ori-
ginarii din România la 
Tel Aviv, cu amplă rezo-
nanță internațională, în 
semn de protest față de 
condamnarea sioniștilor 
de către autoritățile de la 
București, relațiile bilate-
rale româno-israeliene au 
înregistrat constant, pe par-
cursul următoarelor decenii, 
un curs ascendent. 

Canalele contactelor reci-
proce au înregistrat și umbrele 
„afacerii” răscumpărării evre-
ilor din România, fapt deve-
nit public abia după căderea 
„Cortinei de Fier” și cunoscut 
în prezent în istoriografie, un 
titlu publicat de actualul am-
basador al României în Israel 
evidențiind acest lucru (Radu 
Ioanid, Răscumpărarea evre-
ilor. Istoria acordurlor secrete 
dintre România și Israel, Iași, 
Polirom, 2005).

Raporturile româno-israe-
liene în perioada postdecem-
bristă au cunoscut o amplă 
deschidere, având în vedere 
inclusiv tradițiile diplomatice 
ale Bucureștiului în regiunea 
Orientului Mijlociu. Urmă-
rind dinamica regională, ac-

țiunile politico-diplomatice 
ale României în acest spațiu 
au vizat consolidarea rapor-
turilor cu principalii parte-
neri din zonă, contactele cu 
Statul Israel fiind esențiale, 
având în vedere rolul strate-
gic al acestuia în regiune, ca 
stat democratic și principală 
putere economico-militară și 
partener tradițional al SUA.

Cu prilejul vizitei oficiale 
în Statul Israel a ministrului 
Afacerilor Externe, Bogdan 
Aurescu, în octombrie 2015, 
întrevederea cu prim-minis-
trul și ministrul Afacerilor 
Externe, Benjamin Netanya-
hu, a reconfirmat existența 
relațiilor privilegiate între 
cele două state, fapt dovedit 
de caracterul dinamic al con-
tactelor bilaterale.

*
Sintetizând relațiile ro-

mâno-israeliene, putem 
reține că acestea au tre-
cut de-a lungul timpului 
prin perioada de recu-
noaștere (1948 – 1949), 
cea a escaladării tensiu-
nilor datorate persecuției 
sioniștilor (1950 – 1954) 
și a detensionării relații-
lor (1955 – 1969), aceas-
tă perioadă fiind marcată 
de revenirea acreditării 
reprzentanților diploma-
tici cu grad de ministru 
plenipotențiar și a ridi-
cării la rag de ambasadă 

a legațiilor de la Tel Aviv și 
București în 1969. A urmat 
intervalul „relațiilor speciale” 
între Israel și România (1970 
– 1978), după expresia lui 
Armand Kaplan, directorul 
Departamentului relațiilor 
internaționale al Congresului 
Mondial Evreiesc, prezent în 
România în anul 1975.

Următoarea perioadă a 
relațiilor bilaterale, cea din-
tre anii 1979 și 1989, reține 
particularitatea contactelor 
reciproce în virtutea încrede-
rii reciproce.

Decada care a urmat, 
după Revoluția din Decem-
brie 1989, a evidențiat bune-
le raporturi stabilite între cele 
două state, în prezent nivelul 
relațiilor diplomatice fiind 
unul privilegiat și dinamic, 
colaborarea marcând aspecte 
majore de interes reciproc.

,,Pentru Israel, România nu este o țară oarecare. 
Relațiile sale cu România constituie o componentă 
de bază a politicii externe a guvernului israelian”.

Avigdor Dagan,  
director al Direcției Europa de Est  

din MAE israelian (1973)

Reuven RUBIN, Reuven RUBIN, 
cel dintâi trimis extraordinar cel dintâi trimis extraordinar 

şi ministru plenipotențiar şi ministru plenipotențiar 
al Israelului în România, al Israelului în România, 

împreună cu soția sa, Estherîmpreună cu soția sa, Esther
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Caz uluitor

A fost prima intervenție 
chirurgicală de acest 
gen realizată în State-

le Unite în cazul unui pacient 
infectat cu COVID-19. Plă-
mânii ei nu prezentau vreun 
semn de recuperare, au înce-
put chiar să dezvolte fibroză 
terminală. Fibroza terminală 
provoacă leziuni ireparabile ale țesutului pulmonar. Un transplant de 
plămâni reprezenta singura ei șansă de supraviețuire.

Pacienta este o femeie hispanică care nu a avut anterior probleme 
medicale, însă a cărei stare de sănătate s-a deteriorat grav după infectarea 
cu COVID-19, până în punctul în care a trebuit să stea șase săptămâni 
la terapie intensivă, intubată și ventilată mecanic.

Este vorba despre primul transplant de acest gen din Statele Unite, 
însă operații asemănătoare au fost realizate și în alte țări, printre care 
Austria, Italia și China.

În Italia, Spitalul Policlinico din Milano a anunțat realizarea cu succes 
a unui dublu transplant pulmonar care a salvat viața unui tânăr de 18 
ani ai cărui plămâni au fost distruși de COVID-19.

O femeie în vârstă de 20 de ani ai cărei plămâni au fost 
distruși în mod „ireversibil” de noul coronavirus a fost supusă 

unui dublu transplant de plămâni la Chicago

Al doilea val  
al virusului

„Ne pregătim pentru al doilea val al viru-
sului,” a spus Ministrul Apărării, Ben-
ny Gantz, la anunțarea lansării primei 

linii de producție de măști N95 din țară. 
După ce a impus măsuri dure de gestionare a îmbol-
năvirii cu COVID-19, Israelul s-a descurcat rela-
tiv bine în primele luni de pandemie. Peste 19.300 
infectări au fost înregistrate în rândul populației 
de 9 milioane de persoane, cu circa 302 decese. 
Măștile oferă un nivel ridicat de protecție și sunt 
mai robuste decât măștile medicale simple purta-
te de mulți israelieni. Noile măști sunt produse 
în Sderot, folosind mașini importate de Minis-
terul Apărării din China.

Deși Israelul a înregistrat un număr relativ 
mic de cazuri de coronavirus, peste 120 școli re-
deschise luna trecută au fost închise la loc. Sute 
de elevi au fost depistați pozitiv la testul de co-
ronavirus și circa 17.500 elevi și cadre didactice 
se află în carantină după ce au intrat în contact 
cu persoanele infectate conform Ministerului 
Educației. 

Pandemia afectează de asemenea sfera poli-
tică, angajații din Knesset primind dispoziții să 
stea acasă joi după ce legiuitorul Sami Abu Sha-
hadeh a contractat virusul. Patru colegi de-ai săi 
din Knesset au intrat în carantină după ce Abu 
Shahadeh a fost depistat pozitiv, iar activitățile 
parlamentare au fost reduse la minim.

În așteptarea celui de-al doilea val, țara 
noastră produce măști N95. Duminică, 

Israelul a anunțat că s-a deschis o fabrică 
unde vor fi produse milioane de măști 

de ultimă generație în vederea pregătirii 
pentru un al „doilea val” de coronavirus

Riscul de infectare cu 
Covid-19

Dintre persoanele expuse la 
virus, persoanele cu gru-

pa 0 au cu 13-16% mai puține 
riscuri să iasă pozitiv la testa-
re, potrivit firmei „23andMe”. 
Persoanele cu grupa AB prezintă 
cele mai mari riscuri de testare 
pozitivă potrivit acestui studiu 
realizat pe mai bine de 750.000 
oameni, deși firma a subliniat că 
nu există nici o diferență statisti-
că semnificativă între persoanele 
cu grupa AB și cele cu grupele A 

și B. Constatarea e valabilă 
indiferent de factori ca vârstă, 
sex, rasă, etnie, masă corporală. 
Grupa 0, în special 0-pozitiv, e 
considerată cea mai frecventă 
din lume, urmată de grupa A. 
„23andMe” a subliniat că noi-
le descoperiri confirmă studiile 
recente referitoare la posibilele 
legături dintre grupa sanguină și 
riscul de contractare a virusului, 
precum și între grupa sangui-
nă și gravitatea simptomelor de 
COVID-19.

Firma de testări genetice 
„23andMe” a declarat că a găsit 
dovezi ale faptului că e posibil 

ca persoanele cu grupa sanguină 
0 să fie mai puțin predispuse să 

contracteze COVID-19
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ORIZONTAL: 1. Convingere, certitudine. 
2. Protector. 3. Sfială. 4. Picat în mijloc! ― 
Nimic mai mult. 5. Produs de oaie ― Scrieri 
istorice. 6. A apărea pe neașteptate ― Po-
pulație indo-europeană nomadă stabilită în 
stepele din N. Mării Negre (pl.) 7. Consim-
țit în mod discret ― A prețui. 8. Agresat ― 
Crustaceu. 9. Produs extras din stejar utili-
zat la tăbăcitul pieilor ― E în siguranță. 10. 
Scoasă din fire ― Ce cade din cer! 

VERTICAL: 1. Destine. 2. Aici ― Metamor-
foză. 3. Călugări catolici. 4. Povestire care 
narează fapte, întâmplări reale sau ima-
ginare ― A citi în anagramă! 5. Soția lui 
Tindar, regele Spartei (mitologia greacă) ― 
Stâncă. 6. Fond liric! ― Unealta croitului. 7. 
Gigantic ― Nota diapazonului. 8. Instigatori. 
9. În întregime. 10. Pasăre răpitoare ― Ma-
cagiu. 

Soluțiile jocurilor din numărul trecut:
Integramă: a, b, aspru, unic, lp, ai, ring, ciuta, s, o, 

rr, superb, vita, ralia, i, arcade, c, ep, hula, al, atale, 
sta, zgait, oliv, urs, agapa, abominabil, adevarate.

Pag. 36: demonstrat, alegatoare, rigida, ram, ima-
nent, me, milo, cupar, ano, tineri, tamarisc, t, otari, 
iuta, rontai, lot, irealitate.

Pag. 37: a) rabatabila, acomodabil, monovalent, 
ip, ramuri, fetal, risc, iris, picta, cinica, ain, ate, ura, 
ta, toropita, r, aripa, urni. b) terorizare, acumulator, 
bogomil, ze, unire, umed, lo, inedite, amati, ana, 
tirita, u, s, uco, afinat, roma, itari, asemanator. c) 
paduchiosi, amenintata, recita, set, aler, tatar, pimen, 
se, o, lov, apa, ag, erinii, ase, gara, sudan, irationali, 
celo, iurte. d) celeritate, alunecator, lena, arena, ave, 
franat, macar, bale, itar, bani, to, ari, sta, aalto, ceas, 
triasic, ti, ien, staret.

Un bărbat îl întreabă pe instruc-
torul de la sala de fitness:

- Ca să impresionez o fată, ce apa-
rat să folosesc?

Instructorul îi răspunde:
- Bancomatul!

*
Nu e bine să fii obligat să alegi în-

tre Rai și Iad. Prieteni buni găsești 
în ambele locuri.

*
Fiul meu a ajuns la spital după ce 

a băut o bere. Era ultima mea bere...

*
În autobuz:
- Nu te supăra, băiete, mă lași să 

mă așez, că sunt și gravidă!
- O, bineînțeles, zice acesta. Dar în 

ce lună sunteți, că nu prea se vede?
- Păi, de un sfert de oră, că d-aia 

sunt așa de obosită!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 L

2 E

3 D

4 A

5

6

7 I

8 C

9 I

10 T
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OR IZONTAL : 
1. Dat dracului. 
2. Dispozitiv, re-
glează presiunea 
în conducte. 3. 
Între inimiciții și 
dușmănii. 4. Anii 
care nu se spun 
― Bun pentru 
știutor și cunos-
cător. 5. Nălucă, 
nu are nicio com-
parație! ― Tur-
cul generic. 6. O 
apariție ― Revers 
vechi de monedă 
scos din fizică! 
7. Adunați într-o 

sumă. 8. Începe aruncarea! ― Prezentabil, spus popular. 9. 
Marcați de istorie, prin despotism ― Un pronume pentru 
omul de lângă noi. 10. A jupui pielea, nu de pe om, ci de 
pe animale moarte ― Cămăși cu flori. 

VERTICAL: 1. O liniște sufletească, lipsă de agitație, neo-
logism franțuzesc. 2. Factor decisiv în resortul propagandei. 
3. Locul cu vegetație pus la pământ, unde s-a odihnit omul 
sau animalul. 4. Faptul de a atașa ― Măsură în armată! 5. 
Nilul în variantă engleză ― Rumegători nordici, cu coarne 
mari, lățite ca lopețile. 6. Diminutiv masculin israelian, pro-
babil de la Isidor ― Floarea vizibilă în lumina ochilor. 7. A 
grăbi sau încetini o reacție chimică cu o anumită substanță. 
8. Trecută în posesia statului, acțiune semănând cu națio-
nalizarea. 9. Merge cu voce indicând o execuție muzicală în 
surdină, cu voce scăzută ― Rufoși, adică zdrențăroși, derivat 
de la iță. 10. Practică tendința exagerată de a critica (pl).

ORIZONTAL: 
1) Moment de 
repaus — Dată 
de florile mă-
rului. 2) Știință 
care studiază 
trecutul uma-
nității — Frig 
de crapă pie-
trele. 3) Mică, 
incandescentă, 
sare din foc (î 
din i) — Carte 
de valoare. 4) 
Exclamație de 
spaimă, mânie 
— Larg descris. 
5) Cu aluzii la 
ureche — Fir de bumbac bun de aprins. 6) Niciun pic! — Nu 
e mare deloc — Intră la mașina de spălat. 7) Lucrează pe 
ogoare. 8) Tendință, convingere. 9) Fata Morgana — Licărire 
de licurici! 10) Cârtiță — Șut... gol — În goană! 11) Ca peli-
nul — Muncă intelectuală.

VERTICAL: 1) Face mișcări mecanice de du-te-vino — Mo-
bilă... patrupedă. 2) Un tăiș bun — Lichid... de marinar. 3) 
Sunt de mare trebuință — Trasă pe roată. 4) Arie — Depune 
mărturie. 5) Copie după natură (masc.). 6) Bluză cu flori — 
Te face galben ca turta de ceară. 7) În dungi — Merge pe 
drumul drept. 8) E... pur si simplu uimit! — Vorbă intimă. 
9) Argint — Indigo, gramatical. 10) Gâlca pământului — Are 
spor (pl.). 11) Semn... că te-ai fript — Îți întoarce vorba.

ORIZONTAL : 
1) Ușurință de 
a face lucruri. 
2) Merge pe jos 
— Scop. 3) Chel-
ner — Cafe! 4) 
Cu nasul puțin 
ridicat (î din i) 
— Cea mai mică 
particulă.  5) 
Ţine actele în 
ordine — Sute 
de lei. 6) In-
troduceri într-o 
schemă — Mii 
de șekeli. 7) Așa 
începe dragos-
tea! — Acoperit 

prin brunare cu un strat protector. 8) Teatru de luptă pen-
tru boxeuri — Alipită, îmbinată. 9) Animal care se tîrăște (î 
din i). 10) Trimit mesaje pe aripi de vânt.

VERTICAL: 1) Se crede mereu bolnav. 2) Fac bancuri. 3) 
Descurajață, abătuți. 4) Închiși perfect — Agită în centru! 
5) Munteni... din Transilvania — Curbe! — Soare egiptean. 
6) Jertfa lui Manole — A fost uns cu mir. 7) Paradis, eden 
— Uzină sătmăreană. 8) Năzdrăvan, pentr-un Făt Frumos 
dobrogean — Un fel de ascunziș. 9) Caracterul pregnant al 
noului. 10) Tratate simple, fără complicații.

ORIZONTAL: 
1. Locație ni-
merită pentru 
cantonament 
− Aspiră să de-
vină comună. 
2 .  Interv ine 
numaidecât − 
Puțin sport, e 
însă de folos! 
3. Provoacă ră-
coreală. 4. Stă 
de strajă la 
poartă. 5. Bine 
pregătit să in-
tre în competi-
ție − A se arde 
cu apă fiartă. 
6. Echipează botanic niște fructe − Gradat la echipa mili-
tară, care joacă fără cap! 7. Servit în goană! − Ţara cu un 
soccer mai aparte ca în alte țări. 8. Un fir la gheață! − Mij-
loc nepermis sancționat. 9. Face parte dintr-un angrenaj − 
Un apel ce vine odată cu balonul! 10. Gest reprobabil ce se 
lasă cu intervenția arbitrului − O fâșie de teren în poartă, 
la orice partidă!

VERTICAL: 1. Trageri de timp, chipurile temporizate. 2. 
Monopolizator. 3 Rezultatul unei fragmentări − Terminați în 
final! 4. Acțiune ce nu are noțiunea moralității − O fiță ce 
se bagă la mijloc! 5. O fază ce n-a văzut Parisul − A face ce 
fac unii. 6. Mitocan și iubitor în ce au comun! − Avânt ce 
însuflețește în luptă adversarul. 7. Pe aicea nu se trece! 8. 
Se manifestă pe ici, pe colo sau din când în când. 9. „Gheata 
de aur” cu metalul nobil în altă versiune − Boală veche, 
incurabilă. 10. Expediază precis la destinație.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 A A A A

2

3 A

4 A A

5

6 A

7 A A

8 A

9 A A A

10

11 A A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 N S

2 I O

3 L T

4 E O

5

6 I Z I C

7

8
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 A A A A

2 A A O
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4 A A A

5 A A A

6 A R I L I A A

7 A A A

8 A A

9 A A

10 A A
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Suntem alături de Iris Lackner în 
momentele grele cauzate de  

decesul tatălui 

I U L I A N  L A C K N E R  ( z l )
Un om deosebit ce lăsă în urmă 

familia îndurerată!
Sincere condoleanțe!

 Dragoș și Ioana

GAZETA PUBLICITATE

Specialist, montez antene de satelit  
pentru toate programele româneşti  

din pachetele DOLCE. 
Profesionalism, servicii de calitate, 

garanție.
Peste 50 de programe româneşti

RAFI: 0509-656.634

PROGNOZA METEO
18 - 20 iunie

Zonă joi,
18iunie

vineri,
19iunie

sâmbătă,
20iunie

Haifa 27° 26° 26° 
Nazareth 28° 29° 27°

Tveria 34° 35° 34°

TelAviv 27° 27° 27°
Ierusalim 26° 26° 25°
Eilat 37° 39° 38°

*valorilereprezintămediazilei

Timpul trece mai plăcut 
când citești o carte bună! 

Conversații cu Regele Mihai................80șk.
Ana a României - Un război, un exil, o viață.......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.
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 revoluției..........70șk.
Manuscrisul de la Accra de Paulo Coelho (bestseller) ....80șk.
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 - 
națiunea start-up.....................80șk.
Micul prinț de Antoine de Saint Exupery...........50sk.
Marin Sorescu-Unde fugim de acasă(copii) ........80șk.
Dracula de Bram Stocker ..................45șk.

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

Ratele de CURS VALUTAR
Valabilepentrudatade18.06.2020

şekeli

Monedă Cumpărare Vânzare
1 dolar 

american 3,43 3,49
1 euro 3,88 3,96
1 liră 

sterlină 4,33 4,41
1 leu 

românesc 0,81 0,83

Aprinderea lumânărilor de Șabat
Pericopa KORAH

VINERI
19.06.2020

SÂMBĂTĂ
20.06.2020

Tel Aviv 19:29 20:33
Ierusalim 19:12 20:29

Haifa 19:24 20:34

Bucureşti 20:45 22:00



••  GAZETA ROMÂNEASCĂGAZETA ROMÂNEASCĂ 3939Joi ,  18 iunie  2020Joi ,  18 iunie  2020

xvcbzfhgkshgkscaneascaGAZETA ANUNȚURI

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

Îl cunoaştem pe Horațiu Mălăele, actorul de 
geniu, regizorul ingenios sau caricaturistul 

talentat, artistul ajuns la apogeul maturității 
creatoare care ține mii de spectatori cu sufletul 

la gură în sălile de teatru şi de cinema sau îi 
prăvăleşte pe jos de râs. Îl iubim şi îl admirăm, 
dar nu ştim mai nimic despre viața şi copilăria 

acestui geniu al scenei.
În TEHOMIR, Horațiu ne dezvăluie un fragment 
din vremea copilăriei sale, a farmecului primei 

iubiri, a tradițiilor 
şi credințelor, toate 

împletite cu realitățile 
triste ale orânduirii 

comuniste. 
O carte fabuloasă în 
care râzi şi plângi 

alături de  
Horațiu Mălăele.

Comenzi la: 
0524-716004

(volumul costă 50 şk.)

Coronavirusul ne-a schimbat viața. Cine 
este acest inamic care a făcut mii de 
victime în doar câteva luni, de unde a 

venit, cum se manifestă, cum acționează 
asupra corpului uman, fazele bolii, 

tratamentul preventiv şi tratamentul 
curativ? Toate acestea le găsiți explicate 

într-o lucrare de excepție semnată de 
distinsul acad. prof. dr. Jean Askenasy.

Cei interesați 
pot comanda 

lucrarea la editura 
„Familia” pentru 

numai 25 de 
şekeli, inclusiv 

taxe de expediție.

Tel.: 
0524-716.004

Acad. Prof. Dr. Jean Askenasy

Al 9-lea război al Israelului 
cu inamicul invizibil

C VID-19



Editura Familia execută 
traduceri de cărți în limba ebraică.

Tel. 0524-716004
מריה גיאטן-מוזס

זהות

מריה גיאטן-מוזס נולדה ב–1928 ברומניה.

של  וספרות   לפדגוגיה  הפקולטה  בוגרת  היא 

ההוראה  בתחום  התמקדה  פעילותה  בוקרסט. 

שלה,  השירים  ספר  וגם  הרך  בגיל  לתלמידים 

לילדי  שירים  מכיל  ב-1973  ברומניה  שפורסם 
הגן.

מופיעים  שיריה   .1977 בשנת  ארצה  עלתה 

של  שירים  בקבצי  הרומנית,  בשפה  בעיתונות 

בקובץ  ובנוסף  הרומנית,  בשפה  משוררים 

הישראלי ״חוף ירוק״.

שיריה מופיעים גם בירחון קנדי בשפה הרומנית. 

״זהות״   : שלה  השירה  ספרי  לאור  יצאו  בארץ 

)1992(, ״עדות״ )1998(, ״חיים מעגליים״ )2002(.

קרן  מטעם  פרס  קיבלה  גאיטן-מוטס  מריה 

הפרסים אקמאור-פלטי.
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מרקו גרשון

גבולות" זה הספר השני של מרקו אחרי הספר המוצלח "אהבה ללא 
גרשון.

על אישה יפה מאוד עם סיפור חיים תוכלו למצוא כאן סיפור מרגש מאוד 
מעניין. 

הספר נקרא בהנאה והוא הצלחה 
גדולה.

העורך

שירתו של קומאן שובה הינה אפוס המתחיל עם 
מַהּצֹוֵרְך  החדשה  יצירתו  הבריאה,  יום  תפילת 
ַּבָּלָבן )1996(, וחוזר לעבר התפילות מספר ביכוריו: 
"התבוננת על מקום בשמיים/ והמקום הזה הפך 
הפך  והוא  לכלי/  כמו  לו  זקוקה  היית  ַלֶּׁשֶמׁש/ 
עליהם   – ומים  אפר  של  שלך/  הבריות  לכבשן 
נשפת/ והם התחילו לנוע,/ לשוטט בגינה,/ ללכת 
למחלוקת/  להיקלע  תפוחים,/  לאכול  לאיבוד,/ 
עד שהם צחקו בהתרגשות/ אל-ו-הי-ת./ ולאחר 
מכן, הפנת את פנייך מהם,/ השארת אותם כך./ אחרי כן,/ נטעת בבשר 
האדם בן,/ בכדי להראות להם/ כיצד את רצית שייראו האנשים,/ כפי 

שיכלו היו להיות./ והם.../ צלבו אותו." )ְּבֵראִׁשית(.
נופל תחת שליטתו  ובאופן דומה,  זהו שיר המרשה לעצמו להיכתב, 
של זה הכותב אותו. )"ביד ימין, בקצה העט,/ בחזה, בעיניים, ברקות,/ 
בנקבוביות, בדמעה, בנשימה, ַּבֵּצל,/ היא מעסיקה את כל כולי./ ואני 
ּה./ אני הקול שלה, הרטט שלה, הבכי שלה,/ אני היד שכותבת את  ֶׁשָלּ
מה שהיא אומרת,/ טהור/ ופשוט/ וכנוע.”, מעיד קומאן שובה ב-ֵאָלה(, 
היא משחקת משחק עם חיים-ומוות, היא סיפורם של זוג של אהבה 
באוטוביוגרפיה  הבשרים:  תאוות  של  הֻנְקֶׁשה  מנגיעתה  הרחק  צחה, 
לירית: ״היכן שהוא יש לנו בית, מתחת לצל,/ שלנו./ והאדמה שמסביב 
לבית,/  מסביב  והגדרות  שלנו./  בסתיו,/  שחיים  והעצים  שלנו,/  לו,/ 
שלנו./ גדרות ושערים וחלקים של עונה/ כולם שלנו,/ אוויר המריח 
התהום  מי  ובאר  שלנו./  מהריהוט,/  האשוח   - אשור  ועץ  מחורף/ 
ואנה,/  קומאן  שהינם  אלו  של  שלנו,/   – ומהבילה  מתוקה  הקרים/ 
בעלי חריצים/ בנשימתם החופשייה/ המילים/ בלי שכחה יחדיו./ ללא 

שכחה,/ כמובן ללא שכחה" )ְלֹלא ִׁשְכָחה(.
השירה, סיפור שמח ועצוב, כמו החיים עצמם, ב"מחזה" של קומאן 
שובה, אשר מוצג כבר למעלה מארבעים שנה: שכל הכרטיסים אליו 

נמכרו מראש.
יוָאן חוְלָּבן
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החיים כמזמור

 הספר מהווה חלק מהאוסף:
"שירה רֹוָמִנית מודרנית בישראל"
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