
18 șekeli18 șekeli  
(Eilat 15,40 șekeli)(Eilat 15,40 șekeli)

„Înnumelevorbitorilordelimbăromânăai
UniversitățiiTel-Aviv,exprimsincereaprecieri

pentruînaltulnivelcultural,caformă
șiconținut,cucareGazetaRomânească

prezintăactualitateaisraeliană”
Acad.Acad. Jean-JacquesAshkenazyJean-JacquesAshkenazy

anul 8 ۞ ۞ nr. 355
3 Tamuz 5780

ZIAR ISRAELIAN ÎN LIMBA ROMÂNĂ 
GAZETA ORIGINARILOR DIN ROMÂNIA

ZIAR ISRAELIAN ÎN LIMBA ROMÂNĂ 
GAZETA ORIGINARILOR DIN ROMÂNIA

Apare în f iecare joi  ۞۞ www.efamil ia.org ۞۞ joi ,  25 iunie 2020

GAZETA
Româneasca

EPIGRAMA LUEPIGRAMA LU’’ GHIȚĂ GHIȚĂ
Școlile - focar de CoronaȘcolile - focar de Corona
Orarul şcolii, cum îmi pare mie, Orarul şcolii, cum îmi pare mie, 
Conţine secţiuni de importanţă: Conţine secţiuni de importanţă: 
O zi ne vom feri de pandemie, O zi ne vom feri de pandemie, 
Apoi luăm o lună de vacanţă!Apoi luăm o lună de vacanţă!

Cu aceeași profundă durere, 
reamintesc că se împlinesc  

24 de ani de la încetarea din 
viață a scumpei mele mame 

L I B R O S  M I N A  ( z l )
București - Ramat Eliahu
și 45 de ani de la încetarea din 

viață a scumpului meu tată

L I B R O S  S A C H E  ( z l )
București - Ramat Eliahu

(Liceul Libros București)
Veșnic neconsolată, Luiza, fiică 

pag. 
7,10

BAT YAMBAT YAM,,
noul focar noul focar 
de Coronavirusde Coronavirus

pag. 
9

Israelul poate Israelul poate 
ataca Iranulataca Iranul

Vizită la Vizită la 
IerusalimIerusalim

pag. 
11

pag. 
3

Târguieli pe Târguieli pe 
banii statuluibanii statului

Șomajul, încă o Șomajul, încă o 
mare problemămare problemă

pag. 
14

Trenurile din nou Trenurile din nou 
în mişcareîn mişcare

pag. 
14

Republicanii Republicanii 
susţin anexareasusţin anexarea

pag. 
2

• Record de îmbolnăviri zilnice• Record de îmbolnăviri zilnice
• Măsuri de urgenţă• Măsuri de urgenţă
• Oraşe „închise”• Oraşe „închise”
• Secţiile Covid-19 redeschise• Secţiile Covid-19 redeschise



  GAZETA ROMÂNEASCĂGAZETA ROMÂNEASCĂ   ••  22 Joi ,  25 iunie  2020Joi ,  25 iunie  2020

xvcbzfhgkshgkscaneascaGAZETA DE AZI

Pentru încheierea unui 
abonament puteți suna la:

0524.716.004

LUNI, la chioșcuri - nr. 2787 al 
Revistei Familiei!
Citițiînrevistadvs.preferată:

• EdyGrossman:Știripescurt
• CuDaciaînapaDunării(II)
• Destinul(III)
• Fatadetectivului
• Zăpadaimaculată
• Destinuldecidealtfel…
• Însuratcuantrenoareasa
• Criticatăpentrurolulei
• Încrederenezdruncinată
• Reuniunea
• Sinucideresauasasinat?
• ConfesiunileactrițeiAvaGardner
• Pamela,închiriatădeDonaldTrump
• RobertdeNiro,înluptaîmpotrivarasismului
• Unchiulnostru,scriitorulMoiseHeld
• Modellingul,scurtăturaspreHollywood
• Rețete:Pennecuusturoișiparmezan/Checcucireșe
• Sănătate:Nețiuieurechile?Poatefisemndeboală!

RRevistaevista FAMILIEI FAMILIEI
29.06.202029.06.2020

MAGAZIN SĂPTĂMÂNAL ● Director fondator: I. Aurescu

Anul 53 - NR. 2787RRRR 22 ŞEKELI
În magazinele unde nu se 
percepe I.V.S. revista costă 
18.80 şekeli

Scrisoarea republicanilor

„Scriem pen-
tru a reafirma 
alianța de neclin-
tit între Statele 
Unite și Israel, 
pentru a sublinia 
faptul că Israelul 
are dreptul să ia 
decizii suverane 
independent de presiunea exterioară și să ne exprimăm 
sprijinul nostru în deciziile pe care le ia Israelul în mod 
democratic”, se precizează în scrisoarea trimisă luni premie-
rului Benjamin Netanyahu. „În calitate de prieteni dedicați 
ai statului evreu, ne reafirmăm angajamentul nostru ferm 
față de relația dintre cele două națiuni și susținem dreptul 
Israelului la suveranitate și la apărarea frontierelor.”

Scrisoarea, transmisă prin Agenția Telegrafică Evreiască, 
este semnată în deschidere de primii trei republicani cu cele 
mai înalte funcții în Camera Reprezentanților din SUA: 
Kevin McCarthy, Steve Scalise și Liz Cheney. La semnătu-
rile oficialilor s-au adăugat 116 semnături dintre cei 198 
de republicani de la Casa Albă. 

Coaliția evreiască republicană a anunțat recent că va face 
lobby dreptului Israelului de a-și extinde suveranitatea în 
anumite zone, așa cum se prevede în planul de pace al ad-
ministrației Trump, dezvăluit la începutul acestui an.

Republicanii americani de rang înalt au emis 
marți o scrisoare prin care susțin dreptul 

Israelului de a-și trasa granițele într-un moment 
în care democrații presează Israelul să nu aplice 

suveranitatea asupra anumitor părți din  
Yehuda și Shomron

Semnal editorial
Volumul de versuri „Orbita zeului” semnat de talentata 

poetă Aura Christi a apărut în librăriile din Israel.
După ce a fost tradus în engleză, italiană, neogreacă, 

spaniolă și chi-
neză, a venit 
rândul și limbii 
ebraice.

„Orbita zeu-
lui” a apărut în 
versiune ebra-
ică la Editura 
Emda din Tel 
Aviv.

EVENIMENT CULTURAL ONLINE
Astăzi vă invităm să urmăriţi evenimentul online 

„Cine erau dadaiştii?” care va avea loc pe pagina de 
Facebook a ICR Tel Aviv de la ora 17:00.

Invitatul acestei ediţii va fi conferenţiarul Paul 
Cernat de la Universitatea din Bucureşti, alături de 
Cleopatra Lorinţiu, director al ICR Tel Aviv. 

Istoricul literar va oferi o privire de ansamblu 
asupra mişcării de avangardă literară şi artistică – 
Dada, precum şi a fondatorilor acestei mişcări, în 
contextul influenţei majore asupra culturii israeliene 
avute de unul dintre pionierii dadaismului, Marcel 
Iancu. 

Discuţiile vor fi intercalate cu fragmente video din 
reportaje despre curentul Dada şi fondatorii acestuia. 

Republicanii Steve Republicanii Steve 
Scalise (s) şi Kevin Scalise (s) şi Kevin 

McCarthy (d)McCarthy (d)
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Târguială pe banii statului

Netanyahu cere retrocedarea 
unor beneficii fiscale retro-
active, în valoare de câte-

va sute de mii de șekeli, ca parte a 
acordului guvernamental de uniu-
ne semnat cu premierul alternativ  
Benny Gantz. Sumele ar acoperi cos-
tul impozitului pe venit pe care Ne-
tanyahu îl datorează, impozit aferent 
modernizării mașinii sale personale, 
renovărilor la casa sa privată din Caesaria și a altor cheltuieli care datează 
din 2009.

În condițiile prezentate într-un proiect de document către Comitetul 
Finanțelor Knesset, factura fiscală ar trebui achitată de stat.

Guvernul de uniune se confruntă cu critici acide pentru aplicarea de 
sarcini financiare suplimentare asupra statului, într-un moment în care 
economia se zbate cu greutăți din cauza impactului coronavirusului și a 
măsurilor de blocare menite să oprească răspândirea acestuia.

*
Ministrul Apărării, Benny Gantz, l-a informat pe președintele Comisiei 

de Finanțe, parlamentarul Moshe Gafni, că renunță la o serie de beneficii 
legate de cheltuielile publice în virtutea funcției sale de premier alternativ.

Gantz a spus că va renunța la dreptul său de a se muta într-o reședință de 
premier alternativ, cu angajați, cheltuieli legate de proprietate și finanțarea 
cheltuielilor familiei sale, preferând să-i fie adaptată locuința sa particulară.

În schimb, Gantz dorește echivalarea salariului de premier alternativ 
cu cel al prim ministrului Benjamin Netanyahu, dar și stabilirea unei 
reședințe alternative și plata de către stat a tuturor cheltuielilor necesare 
administrării și întreținerii reședinței.

În propunerea înaintată Comisiei de Finanțe se menționează că „Tre-
zoreria Statului va suporta toate cheltuielile necesare administrării și 
întreținerii reședinței alternative, inclusiv cheltuielile de finanțare și cu 
personalul.” 

Se mai precizează că 
„serviciile din reședin-
ță vor fi asigurate de 
personalul Cabinetu-
lui premierului, inclu-
siv angajații reședinței 
oficiale și serviciile de 
pază care vor fi active 
non-stop la ambele 
reședințe.”

GAZETA POLITICĂ

Anexarea în dispută

Gantz și-a exprimat speranța, în timpul 
unei întâlniri cu oficiali în domeniul 
securității, că „Premierul Benjamin 

Netanyahu nu va periclita tratatul de pace cu 
Iordania și relația strategică a Israelului cu 
SUA printr-o acțiune iresponsabilă”.

Chiar dacă detaliile planului lui Netanya-
hu sunt deocamdată neclare, acesta a promis 
că va anexa Valea Iordanului.

Într-un raport publicat la începutul săp-
tămânii, se informează că Netanyahu a pre-
zentat, în timpul unei întâlniri avute zilele 
trecute cu Gantz și cu ministrul de externe 
Gabi Ashkenazi, patru scenarii de anexare. 
Raportul citează un oficial israelian fără a-i 
divulga numele, care a declarat că planurile 
prevăd variante de anexare, începând de la 
ceva simbolic și ajungând până la o anexare 
de 30% din Cisiordania.

Netanyahu ar putea prezenta propuneri-
le privind anexarea în fața guvernului sau a 
Knessetului, pentru a fi votate cel mai devre-
me în luna iulie, potrivit unei înțelegeri de 
coaliție cu Partidul Albastru și Alb.

Ministrul iordanian al afacerilor externe, 
Ayman al-Safadi, s-a deplasat la Ramallah 
pentru a transmite președintelui palestini-
an Abu Mazen un mesaj din partea regelui 
Abdullah al Iordaniei, ca parte a „coordo-
nării și consultării continue între cele două 
părți asupra evoluțiilor legate de problema 
palestiniană”.

Ayman al-Safadi a declarat că anexarea 
va submina fundamentul procesului de pace 
israeliano-palestinian și va afecta relațiile 
israeliano-iordaniene, precum și securitatea 
regiunii. 

Ministrul apărării, Benny Gantz, a 
declarat că se va opune anexării 
zonelor din Cisiordania în care 

locuiesc mulți palestinieni

Premierul Benjamin Netanyahu  și primul ministru alternativ 
Benny Gantz au anunțat duminică că doresc să renunțe la o serie 
de cheltuieli sau să adauge costuri corespunzătoare funcției pe 

care o dețin, cheltuieli care să se facă de la bugetul de stat

Casa lui  Casa lui  
Benny Gantz Benny Gantz 
din Rosh Hadin Rosh Ha’’aynayn

Benjamin NetanyahuBenjamin Netanyahu

Benny GantzBenny Gantz
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Ioana TOFF

Israelul şi o nouă provocare 

A existat un moment extraordinar în 
care Israelul a luat o decizie cura-
joasă și a fost printre primele țări 

care a închis granițele, salvând poate mii 
de vieți în fața valului de Coronavirus care 
s-a abătut asupra întregii planete. Țara s-a 
mobilizat exemplar în fața pericolului; am 
avut echipamente medicale suficiente la 
dispoziție, populația a respectat măsurile 
sanitare impuse și din nou am fost printre 
primii care au repornit economia. 

Pe cât de bun a fost începutul războ-
iului cu virusul ucigaș, pe atât de mari 
au fost greșelile pe care le-am făcut după 
câștigarea primei bătălii. Elevii s-au întors 
la școală iar instituțiile de învățământ au 
devenit focare de transmitere a virușilor. 
În ultimele zile, s-au raportat noi cazuri 
de infectare în casele de îngrijire medicală 
a pensionarilor, pentru că mergem cu toții 
să ne vedem bunicii. Și uite așa, cifrele care 
indică persoanele depistate pozitiv, cele 
bolnave și internate în stare gravă, cifre 
care erau în scădere, au început să crească 
din nou exponențial.

„Simțul libertății în Israel este minu-
nat”, ne-a spus un diplomat străin săptă-
mâna trecută. Da, ne-am simțit din nou 
liberi și parcă am prins aripi; parcă am fi 
vrut să le facem pe toate în mod înzecit. 
Din păcate, nu așa funcționează o țară în 
pandemie. Cu toții respectăm reglemen-
tările, bineînțeles că o facem. Cu excepția 
cazului în care masca „nu este cu adevărat 
necesară” sau când „o îmbrățișare nu ar 
putea face vreun rău”...

Israelul se confruntă cu o nouă provo-
care. Nimeni nu pare că are curajul să-l 
numească oficial „un al doilea val” dar nu-
mele pe care i-l dăm, nu contează.

Virusul, dacă nu este oprit, va continua 
să se răspândească printre noi. Din păcate, 
o mare parte din populație a început să 
creadă că măsurile stricte luate până acum 
au fost exagerate iar virusul nu este chiar 
așa periculos precum ni se spune. Trăim 
într-o epocă a comunicațiilor facile în 

care știrile false circulă cu mare ușurință 
printre noi. Pseudo-știința ne invadează 
prin toate mijloacele iar diverși „experți” 
care nu au nicio pregătire profesională și 
nu au nimic în comun cu măsurile și efec-
tele unei pandemii, au reușit să convingă 
foarte multe persoane că știm deja foarte 
multe despre acest virus la care tindem să 
devenim imuni. Fals și periculos!

Majoritatea experților din întreaga 
lume, inclusiv cei de la Organizația Mon-
dială a Sănătății, sunt convinși că rata in-
fecției trebuie redusă și suprimată imediat 
pentru că riscul pentru sănătatea popula-
ției este foarte mare. Din tot ce-au învățat 
până acum despre acest virus, experții nu 
cred că este posibil să „trăim alături” de el.

Putem asemui lupta împotriva acestei 
pandemii cu acțiunea de a goli o găleată cu 
apă din care scoatem în fiecare zi doar câte 
o lingură. Trebuie să înțelegem că vor exis-
ta mai multe focare de infecții dar trebuie 
să ne asigurăm că rata răspândirii rămâne 
scăzută și nu este lăsată să se extindă.

Aici a eșuat Israelul în ultimele săptă-
mâni. Și nu se datorează numai comporta-
mentului public. Guvernul are și el o mare 
parte din vină. Ce a făcut mai exact în ul-
timele șase săptămâni? Unde este puterea 
stării de urgență sau minunile unei țări 
cu o tehnologie atât de înaltă? Ne lipsește 
un proiect național care ar fi transformat 
Israelul într-un lider mondial în lupta îm-
potriva coronavirusului și prin care am fi 
devenit „o țară fără virus” ca Noua Zee-
landă. De ieri, Italia a trecut în zona verde, 
ca fiind o țară cu risc mic de transmitere 
a virusului. Italienii și-au învățat lecția iar 
noi, Israelul, am rămas în zona galbenă.

Țara noastră trebuie să acționeze ra-
pid și să stabilească sisteme centralizate și 
responsabile pentru a se asigura că există 
o strategie viabilă prin care focarele sunt 
eliminate. 

Totul este încă posibil. Acest focar nu 
trebuie să se transforme într-un al doilea 
val. Îl putem opri dacă vrem.
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Dragoș NELERSA

Viaţa de cuplu  
a prim-miniştrilor

Mariajul dintre Netanyahu și 
Gantz întâmpină, așa cum 
era de așteptat, dificultăți. 

În mod obișnuit, la o nuntă, cuplul de 
tineri căsătoriți primește din partea ru-
delor cadouri și bani pentru a debuta în 
viața de familie mai ușor. Nu este și ca-
zul celor doi prim miniștri pe care îi are 
Israelul acum. 

Partidele Likud și Alb Albastru refu-
ză să aprobe în Knesset costurile foarte 
ridicate de întreținere a doi demnitari 
de cel mai înalt rang. Nota de plată a 
contribuabililor pentru guvernul de uni-
une națională stârnește o luptă crâncenă 
între partidele de guvernare.

În ciuda faptului că cei doi prota-
goniști, Benjamin Netanyahu și Benny 
Gantz, au negat înaintea semnării acor-
dului, că acesta nu va costa în plus ni-
mic din buzunarul cetățeanului, ambele 
părți au primit o sumedenie de beneficii 
foarte costisitoare la care niciunul dintre 

lideri nu este dispus 
să renunțe.

Mai mult, un 
document oficial 
trimis președintelui comisiei de finanțe 
a Knessetului, Moshe Gafni, în numele 
biroului premierului, a cerut membrilor 
comisiei să compare termenii financiari 
ai celor două părți. Documentul, lung 
și detaliat, este plin de clauze aparent 
tehnice dar specialiștii susțin că, printre 
rânduri, se înțelege că Netanyahu are 
pretenții financiare mai mari pentru că 
el este acum titularul funcției.

Gantz a anunțat într-o scrisoare către 
comitet că renunță la o reședință alter-
nativă și acoperă cheltuielile economice 
ale familiei sale. Dar, pe de altă parte, 
Benny Gantz are niște venituri lunare 
foarte solide din faptul că încasează o 
pensie sănătoasă ca fost militar de carie-
ră și comandant suprem Tzahal la care se 
adaugă salariile de ministru al Apărării 

și de prim ministru supleant.
O altă cheltuială este dublarea de la 

două la patru a numărului de posturi de 
secretariat cu normă întreagă pentru fi-
ecare demnitar, poziții care vor rămâne 
și după ce Gantz va prelua în noiembrie 
2021 ștafeta de la Netanyahu.

Nu mai vorbim de costurile pentru 
paza celor doi, șoferi, autoturisme, etc. 
Deci, cât ne costă toată această căsnicie 
a celor doi prim miniștri? Deocamdată 
cererile din partea celor doi încă vin la 
comisia de finanțe iar detaliile sunt atât 
de multe, încât specialiștii au anunțat 
că încă nu se poate face un calcul pre-
cis, dar taxele suplimentare de a avea un 
„prim-ministru supleant” se ridică la 
multe milioane de șekeli pe an. Să spe-
răm doar că va merita.

V. MIREUȚĂ

Știri pe 
scurt

Vă mai amintiți telefoanele pu-
blice? Astăzi nimeni nu le mai 
folosește, cel puțin în Israel. De 

aceea, compania națională de telefoa-
ne, Bezeq, a anunțat că va transforma 
mii de astfel de cabine de telefoane 
publice în centre de prim ajutor Ma-
ghen David Adom care vor fi dotate cu 
defibrilatoare.

Astfel, fostele telefoane publice vor 
salva vieți omenești.

Redacțiaediturii„Familia”
mulțumeștetuturorcititorilor
careautransmismesajedefeli-
citare,înscris,sauprintelefon,
pentruaparițianeîntreruptă, la
chioșcuriledintoatățara,apu-
blicațiilornoastre,înacesteluni
dificilealepandemieicuCorona-
virus.Văasigurămcăamdepus
șidepunemtoateeforturilepen-
trucadvs,cititoriinoștridragi,
săputețibeneficiasăptămânalde
articolelepublicațiilornoastreîn
limbaromână!
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Izolarea Hebronului

Nici o persoană nu va fi lăsată să 
intre sau să iasă din Hebron de-
cât pentru a se aproviziona cu 

strictul necesar și cu alimente. În guver-
norat a fost instituită și starea de asediu 
timp de cinci zile; doar brutăriile, far-
maciile, supermarketurile și unele fabrici 
fiind lăsate deschise, a declarat Shtayyeh.

Hebron, cea mai mare circumscripție 
administrativă din Cisiordania, e centrul 
noului val de infecții cu coronavirus. Și 
localitatea Nablus  a primit ordin de 
izolare timp de două zile pentru a pre-

veni răspândirea virusului în regiune, a 
declarat Shtayyeh. Toate adunările so-
ciale sunt acum interzise în Cisiordania 
dar unele restaurante și cafenele rămân 
deschise deocamdată, potrivit aceleiași 
surse.

Potrivit oficialilor palestinieni, majo-
ritatea noilor infecții s-au datorat circu-
lației între Cisiordania și Israel. Autori-
tățile sanitare palestiniene au declarat că 
lucrătorii palestinieni și arabii israelieni 
care-și vizitează rudele din Cisiordania, 
au fost sursa majorității infecțiilor.

„Fac un apel către poporul nostru să 
evite vizitarea oricărui oraș, a oricărei ta-
bere de refugiați sau localități din Cisi-
ordania. În plus, fac apel la muncitori să 
evite deplasarea zilnică între Cisiordania 
și interiorul Israelului timp de 14 zile,” 
a spus Shtayyeh.

Premierul Autorității Palestiniene, Mohammad Shtayyeh, a declarat 
la o conferință de presă din Ramallah că partea palestiniană a 
Hebronului va fi izolată, în replică la „creșterea periculoasă a 

infecțiilor cu coronavirus”

Azaria din nou în atenţie

Azaria a depus o cerere la sucursala de reabilitare a Ministe-
rului Apărării, susținând că a suferit daune psihologice în 
urma incidentului.

Ministerul Apărării va dezbate cererea în curând, potrivit ace-
leiași surse. Dacă i se va aproba cererea, Azaria va primi ajutoare 
lunare de invaliditate. Valoarea plății va fi determinată în funcție de 
gradul de handicap. Ministerul a declarat că nu poate comenta pe 
marginea cererii din motive de confidențialitate medicală.

Azaria a ispășit nouă luni din sentința inițială de 18 luni primită 
pentru uciderea palestinianului Abdel-Fattah al-Sharif care a înjun-
ghiat un soldat israelian și era deja imobilizat la sol.

Azaria a insistat tot timpul că s-a purtat corect în timpul atacului 
armat filmat care a avut loc în orașul Hebron din Cisiordania pe 24 

martie 2016. El a susținut 
că l-a împușcat în cap pe 
Sharif fiindcă a crezut că 
are o bombă ascunsă sub 
haine și un cuțit asupra lui.

Cazul lui Azaria a scos 
la iveală scindarea profun-
dă din societatea israeliană 
pe tema activităților arma-
tei din Cisiordania.

Elor Azaria, fostul soldat israelian care a fost închis 
pentru lichidarea unui atacator palestinian în Hebron,  

în 2016, dorește să i se recunoască statutul  
de veteran de război

„Suntem cu degetul  
pe trăgaci”

Vorbind duminică în cadrul conferinței 
de presă de la Ramallah, Jibril Rajoub a 
spus că 

anexarea israe-
liană ar însem-
na că Israelul 
intenționează 
să „lichideze” 
Autoritatea Pa-
lestiniană. Ra-
joub este fostul 
șef al securității 
palestiniene cu rang de general și membru al Co-
mitetului Central al Partidului Fatah.

„Următoarele 10 zile vor fi decisive și pericu-
loase. Nu suntem siguri că Israelul și Statele Unite 
se vor retrage și, pe această bază, am luat decizia că 
anexarea este respinsă, iar următorii pași depind 
de ceea ce se va întâmpla în aceste 10 zile ", a spus 
Rajoub în comentarii raportate de agenția de știri 
oficială palestiniană WAFA.

Un înalt oficial palestinian a avertizat că 
palestinienii nu vor „ridica steagul alb” dacă 
Israelul înaintează cu planurile de a anexa 

așezări în Yehuda și Shomron

Jibril RajoubJibril Rajoub

Elor AzariaElor Azaria

Mohammad ShtayyehMohammad Shtayyeh
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O boală gravă

Pe măsură ce pacienții cu coro-
navirus se recuperează, medicii 
descoperă că COVID-19 lasă pa-

cienții cu daune fizice, cognitive și psi-
hiatrice pe termen lung, uneori chiar și 
la persoanele care au suferit doar simp-
tome ușoare. Pacienții suferă de dureri 
în tot corpul, pierderi de memorie, mo-

dificări de personalitate, probleme psi-
hologice și oboseală extremă, împreună 
cu plămâni care nu se vindecă, chiar și 
după ce pacienții au fost externați.

Israelul a înregistrat puțin peste 
21.000 de cazuri COVID-19, cu apro-
ximativ 307 de victime. Peste 15.500 de 
pacienți confirmați cu boala s-au recu-

perat ulterior, însă raportul a evidențiat 
numeroase cazuri de pacienți care nu 
mai sunt pozitivi, dar suferă în con-
tinuare de o serie de afecțiuni majore 
atribuite virusului.

Pierderea memoriei, probleme psihologice, oboseală profundă, 
dureri în tot corpul, împreună cu plămânii care nu se vindecă 

sunt câteva dintre simptomele cu care au rămas după recuperare 
bolnavii de Coronavirus, chiar și aceia care aveau simptome ușoare

Secţii pentru 
Coronavirus

Duminică, Ministerul Sănătății a instruit 
spitalele din țară să se pregătească de re-
deschiderea secțiilor pentru coronavirus 

în timp ce numărul cazurilor noi de COVID-19 
a continuat 
să  c rească 
ajungând la 
aproape 500 
pe zi.

Mai mul-
t e  s p i t a l e 
și-au închis 
secțiile pen-
tru coronavirus luna trecută când numărul de cazuri 
noi a ajuns la câteva zeci pe zi.

Șeful Diviziei de Medicină Generală a ministeru-
lui le-a spus administratorilor de spitale că directiva 
a fost dată pe fondul creșterii nu doar a numărului 
total de cazuri, ci și a numărului de pacienți inter-
nați, al celor în stare gravă și al angajaților spitalelor 
obligați să intre în carantină. 

Marți dimineața, Ministerul Sănătății a spus 
că s-au înregistrat cu circa 2.800 mai multe cazuri 
active decât acum două săptămâni. Peste 200 per-
soane au fost internate, inclusiv 43 pacienți în stare 
gravă și 28 persoane conectate la ventilatoare. 905 
lucrători medicali sunt în carantină, incluzând 168 
doctori și 306 asistente.

Medicii israelieni au avertizat că redeschiderea 
secțiilor de coronavirus va necesita cea mai mare 
parte a resurselor unui spital, ceea ce ar putea duce 
la prăbușirea unităților de medicină.

Pacient într-un pat pe un Pacient într-un pat pe un 
coridor al unui spitalcoridor al unui spital

Bat Yam devine focar 
COVID-19

Cu o medie de 15.000 de teste antivirus efectuate zilnic, nu-
mărul de infecții confirmate reprezintă o rată de contagiune 
de 2,7%, cea mai mare înregistrată în Israel de la izbucnirea 

epidemiei în țară.
Începând de marți dimineața, în Israel există 5.075 de pacienți 

activi cu coronavirus iar majoritatea celor depistați au vârsta sub 49 
de ani.

Orașul central Bat Yam a devenit cel mai activ punct de trans-
mitere a Coronavirusului, 
împreună cu orașul arab 
Umm al-Fahm din nordul 
Israelului. 

Municipalitatea Bat 
Yam a ținut o reuniune de 
urgență în care s-a hotărât 
trimiterea către guvern a 
unei cereri de a interzice 
plaja și baia în apa mării 
în următoarea perioadă, 
deoarece țărmul Medite-
ranei din dreptul orașului Bat Yam este foarte aglomerat și riscul 
transmiterii virusului este foarte mare. 

Primarul Zvika Brot a făcut apel la Consiliul de Securitate Nați-
onală, îndemnându-i să repună măsurile de urgență care ar închide 
din nou plajele orașului.

Centrul Național de Informare a anunțat că 377 de 
persoane au fost depistate pozitiv cu COVID-19 în 
ultimele 24 de ore; orașul Bat Yam a înregistrat o 
creștere îngrijorătoare a numărului de persoane 

infectate
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CARICATURA ZILEIAcad. prof. dr. Jean ASKENASY

Tableta zilei
Omul călcat pe coadă trebuie 

să răspundă cu capul

Un animal (câine, pisică) călcat pe coadă, se simte atacat și re-
acționează cu agresivitate, ia poziție de atac și scoate tot felul 
de sunete, în funcție de intensitatea durerii provocate. Este un 

fenomen foarte bine studiat în biologie și medicină, descris de Walter 
Bradford Cannon care poartă numele de „fight, flight, freeze” (luptă, 
fugi sau înțepenește). Fiecare dintre cele 3 răspunsuri sunt decise de 
sistemul nervos al animalului și își au punctul de declanșare în amig-
dală iar sistemul limbic (vegetativ) dă naștere în fracțiuni de secundă 
la unul din cele 3 răspunsuri.

Hormonii cresc ritmul cardiac și respirator, dilată pupilele, contrac-
tă urechile care devin mai ascuțite, provoacă transpirație și contractu-
ra mușchilor. Reacția psihologică 
constă într-un amalgam de agre-
sivitate, furie și frică. Reacția fizi-
ologică descrisă durează minute.

Tot acest status biologic ține 
de mecanismul de supraviețuire al 
fiecărei specii a regnului animal, 
inclusiv omul. Omul are aceeași 
reacție fiziologică, care este inhi-
bată odată cu apariția neocortexului, partea cea mai nouă a sistemului 
nervos, aflată în mare parte în dosul frunții. Acest neocortex a mo-
dificat comportamentul și personalitatea animalului-om într-una de 
om-animal, în care umanismul și etica sunt prezente. Practic, călcarea 
pe coadă a unui om conduce la un răspuns cu cap, adică cu neocor-
texul. Capacitatea de a reacționa la o contradicție sau adversitate fără 
ridicarea tonului (cu argumente nejignitoare, exprimate obiectiv și nu 
la persoană, în timp ce în corp au loc toate acele transformări descrise 
mai sus, dar inhibate bine), este darul cu care natura l-a înzestrat pe 
om. 

Oare s-ar putea ca, înainte de a decide uniunea între două ființe, 
să se stabilească dacă neocortexul îndeplinește funcția sa umană? Cu-
noașterea partenerului de muncă sau de viață nu este un lucru ușor, 
deoarece limbajul care este forma principală de a-l cunoaște pe om, 
de multe ori servește pentru a ascunde, în loc de a dezvălui cine ești. 
Desigur, a te duce la un test psihologic poate fi neadecvat; de aceea 
recomand două moduri de a-i aprecia pe oameni: primul - de a afla 
gradul de sensibilitate, de ofensare, de jignire, de lezare a persoanei la 
contraziceri, și al doilea - de a afla intensitatea reacțiilor la contraziceri 
(puternică, mijlocie sau slabă). Și, mai presus de orice, de a înțelege 
ce se petrece cu trupul nostru, când auzim lucruri care ne pot leza 
și dacă suntem capabili ca, atunci când suntem călcați pe coadă, să 
răspundem cu... capul.

Dragi cetățeni

Uitați, facem 
lucruri mărețe!

De exemplu, eu mă 
ocup cu umplerea 

Kineretului!

Arme confiscate

În plus, poliția 
a arestat 1.713 

persoane bănuite 
de infracțiuni lega-
te de armele de foc 
și 653 persoane au 
fost puse sub acuza-
re pe parcursul anului 2020 în urma anchetelor, 
potrivit unui comunicat al poliției. Începând din 
ianuarie, poliția a confiscat 600 pistoale și 100 
grenade de mână, dar și mine de teren și explo-
zive plastice.  

De obicei, armele sunt deținute de infractori 
care le folosesc pentru comiterea unor acte de 
violență ce îi vizează pe arabo-israelieni, dar și 
pe alți gangsteri. Totuși, unele arme au fost pro-
curate pentru a comite acte de terorism sau alte 
infracțiuni cu impact extins.

Membrii unor comunități arabo-israeliene 
folosesc armele de foc ilegale pentru a-și apăra 
locuințele și familiile, motiv pentru care unii ac-
tiviști arabo-israelieni și evrei au cerut poliției să 
se implice mai mult în patrulări și în arestarea 
infractorilor din comunitățile arabe-israeliene.

În 2019, administrația premierul Benjamin 
Netanyahu a anunțat un plan la nivel național 
pentru îmbunătățirea serviciilor polițienești în 
comunitățile arabo-israeliene.

Poliția israeliană a confiscat de la 
începutul anului 3.250 arme de foc 

deținute ilegal, dintre care 80% găsite 
în comunitatea arabo-israeliană
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Israelul poate ataca Iranul

Sute de mii de exemplare ale cărții 
„Camera unde s-a întâmplat” au 
fost tipărite și distribuite pentru a 

fi scoase la vânzare, după ce volumul a 
fost lansat oficial, marți. 

În carte, fostul consilier al securității 
naționale a SUA declară că președintele 
american Donald Trump i-a acordat pre-
mierului Benjamin Netanyahu „lumina 
verde” pentru a ataca Iranul.

Bolton își amintește că în iunie 2017, 
Trump și-a declarat sprijinul pentru o 
acțiune israeliană militară în discuții di-
recte cu Netanyahu.

Bolton scrie în cartea sa: „L-am aver-
tizat pe Trump să nu irosească capitalul 
politic într-o încercare evazivă de a rezol-
va disputa arabo-israeliană, deși am sus-
ținut puternic mutarea ambasadei SUA 

din Israel la Ierusalim, recunoscând-o 
ca fiind capitala Israelului”. 

„Îi spui lui Bibi că, dacă folosește 
forța, eu îl voi sprijini. I-am spus asta, 
dar tu să-i spui asta din nou”, i-ar fi 
spus Trump lui Bolton.

Extrase din carte confirmă, de 
asemenea, atacurile israeliene frec-
vente în Siria cu privire la transportu-
rile de arme destinate grupului terorist 
Hezbollah. 

Bolton mai povestește despre misi-
unea agenției de informații israeliene 
Mossad de a prelua o arhivă nucleară 
din Iran, în care Israelul a descoperit 
locații nucleare ascunse de regimul de 
la Teheran.

„În Israel, s-a analizat cum stau lu-
crurile în Iran. Netanyahu și echipa sa 

s-au concentrat pe cele mai recente in-
formații obținute din atacul îndrăzneț al 
Israelului asupra arhivelor nucleare din 
Iran și inspecția ulterioară a Agenției In-
ternaționale pentru Energie Atomică a 
site-ului Turquzabad, unde s-a găsit ura-
niul procesat. Nu era uraniu îmbogățit, 
ci, probabil, galben (oxid de uraniu în 
formă solidă) și, cu siguranță, descope-
rirea contrazice afirmațiile repetate ale 
Teheranului că nu a avut niciodată un 
program de arme nucleare”. 

Judecătorul american Royce Lamberth a respins cererea formulată 
de președintele Donald Trump de a opri publicarea cărții fostului 
său consilier pe probleme de securitate națională, John Bolton

Italia DA, Israelul NU

Premierul României, Ludovic Orban, a convo-
cat luni 22 iunie a.c. Comitetul Național pen-
tru Situații de Urgență care a adoptat hotărâ-

rea prin care a fost actualizată lista statelor exceptate 
de la aplicarea măsurilor de carantină/izolare (zonă 
verde). Excepția se aplică persoanelor asimptomatice 
care sosesc în România din statele aflate pe listă. 

Astfel, au fost adăugate încă cinci state: Finlanda, 
Italia, Estonia, Irlanda și teritoriul european al Fran-
ței (Franța metropolitană). Lista cu „zone verzi” cu-
prinde acum 22 de state, după ce săptămâna trecută 
Guvernul României a anunțat alte 17 țări: Austria, 
Bulgaria, Cehia, Cipru, Croația, Confederația Elve-
țiană, Germania, Grecia, Islanda, Letonia, Liechten-
stein, Lituania, Malta, Norvegia, Slovacia, Slovenia 
și Ungaria.

Din păcate, Israelul nu este în lista țărilor din 
zona verde.

Italia, partea continentală a Franței, 
Finlanda, Irlanda și Estonia au fost trecute 
de către autoritățile române în categoria 

țărilor sigure (zona verde), ceea ce înseamnă 
că românii care sosesc din aceste state nu 

mai trebuie să stea 14 zile în izolare

Spioni pentru Israel?

Ag e n ț i a 
Națională 
Libaneză 

de Știri a decla-
rat că comisarul 
guvernamental al 
Judecătoriei Cur-
ții Militare, Fadi 
Akiki, a acuzat-o 
pe Kinda El-Khatib de vizitare a Israelului și de „contact cu spi-
onii inamici israelieni”.

Libanul și Israelul se află într-o stare de război și fiecare interzi-
ce cetățenilor săi să viziteze cealaltă țară. El-Khatib a fost reținută 
săptămâna trecută împreună cu fratele ei, care a fost ulterior elibe-
rat. Conform rapoartelor mass-media locale, ea a vizitat Israelul, 
intrând în țară prin Iordania. Ea a activat pe media socială, unde 
a criticat dur organizația Hezbollah și puternicul său aliat, preșe-
dintele libanez Michel Aoun. Cazul lui El-Khatib este similar cu 
cel al lui Ziad Itani, un actor libanez care a fost eliberat în 2018 
după ce a fost exonerat de acuzațiile de colaborare cu Israelul.

O activistă politic libaneză, reținută săptămâna trecută, a 
fost acuzată luni de colaborarea cu Israelul și trimisă în 

fața unui procuror militar
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Petiţie respinsă

În urma deciziei 
instanței nați-

onale a muncii, 
orele gimnaziilor 
și liceelor din anul 
școlar 2019-2020 
s-au încheiat, în 
timp ce grădinițele 
și școlile elementa-
re vor continua până pe 30 iunie. 

Din cauza stării de izolare instituite la mijlocul lunii mar-
tie, întregul sistem educațional a fost zdruncinat timp de 
două luni, multe lecții fiind ținute la distanță. Prin urmare, 
anul școlar a fost prelungit până în luna iulie, dar oficialii 
sindicatelor profesorilor de gimnazii și licee au respins so-
licitările Ministerului Educației de continuare a cursurilor 
în lunile de vară.

Pregătiri pentru ce e mai rău

Între timp, miniștrii au decis, de ase-
menea, să majoreze amenda pentru 

nefolosirea măștilor în public, de la 200 
la 500 șekeli.

Primul ministru Benjamin Netanyahu 
le-a spus miniștrilor în timpul ședinței 
săptămânale că guvernul trebuie să ia 
toate măsurile pentru a evita scenariul 
extrem a 2.500 de pacienți ventilați dar, 
cu toate acestea, „Ministerul Sănătății 
trebuie să se pregătească pentru acesta”.

Netanyahu a spus că vor fi intensifica-
te în mod dramatic normele de aplicare 
a distanțării sociale, precum și blocarea 
locală a zonelor focar și limitarea adună-
rilor publice. El a menționat, de aseme-
nea, opțiunea controversată de restabilire 

a urmăririi digitale Shabak a paci-
enților cu COVID-19. 

„Știu că acest subiect este pro-
blematic”, a declarat Netanya-
hu luni, „dar pe de altă parte, știm că 
ne-a ajutat foarte mult în identificarea 
focarelor și putem vedea cum să depă-
șim problemele pentru a încetini rata de 
infectare”.

În cadrul ședinței de luni, Ministerul 
Apărării a avertizat că Israelul se poate 
confrunta cu un scenariu în care până 
la 2.500 de pacienți COVID-19 pot ne-
cesita ventilație, 7.500 de persoane care 
pot necesita internare, 125.000 bolnavi 
de COVID-19 și sute de persoane ucise 
de acest virus, potrivit unui comunicat 

al biroului Ministrului Apărării, Benny 
Gantz.

Creșterea nivelului de alertă din țară 
vine pe măsură ce cazurile continuă să 
crească. Ministerul Sănătății a anunțat 
marți 459 de cazuri noi de coronavirus, 
ducând numărul total la aproape 22.000. 
Noile cazuri au crescut constant în ulti-
mele săptămâni după ce fuseseră  reduse 
la aproximativ 20 de cazuri pe zi, în luna 
mai, după două luni de restricții stric-
te care au închis afacerile și școlile și au 
împiedicat oamenii să se deplaseze mai 
mult de câteva sute de metri de casă.

„Cabinetul coronavirus” însărcinat să pună în aplicare deciziile 
guvernului referitoare la focarele de infecție, a instruit sistemul 

de asistență medicală să se pregătească pentru un potențial 
suplimentar de 2.500 de pacienți cu coronavirus care vor avea 

nevoie de ventilatoare

Vizită amânată

Anastasiades urma 
să poarte discuții 
la nivel înalt pe 

tema energiei, turismu-
lui și apărării, dar cele 
două părți au convenit 
să amâne întâlnirea.

Anastasiades ar fi fost 
al doilea lider care ar fi 
vizitat Israelul după în-
chiderea granițelor țării de la începutului lunii martie. Ar 
fi fost de asemenea prima excursie în străinătate a liderului 
cipriot după izbucnirea epidemiei.

Israelul și Ciprul au avut în mod tradițional relații de 
prietenie de-a lungul istoriei. Ciprul a fost prima țară care 
a declarat oficial că nu va participa la demersurile diverse-
lor țări și mișcări anti-israeliene de a trimite flotile pentru 
încălcarea blocadei navale din Gaza.

Președintele Ciprului, Nicos Anastasiades,  
și-a amânat vizita la Ierusalim planificată  

pentru săptămâna aceasta, din cauza temerilor 
legate de înrăutățirea situației epidemiei de 

coronavirus din Israel

Zeci de mii de școlari israelieni au intrat vineri 
în vacanța de vară după ce instanța superioară a 

muncii a respins o petiție prin care guvernul cerea 
chemarea la muncă a cadrelor didactice în vacanța 

de vară pentru recuperarea orelor pierdute din 
cauza pandemiei de coronavirus

Nicos AnastasiadesNicos Anastasiades
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„Palestina nu e 
de vânzare”

În urma dezvăluirii proiectului ame-
rican, criticat de conducerea palesti-

niană, numeroase manifestații au avut 
loc, adunând laolaltă zeci sau sute de 
manifestanți.

De data aceasta, partidul Fatah al lui 
Abu Mazen, a cerut o mobilizare masivă, 
în ciuda restricțiilor legate de noul coro-
navirus din Ierihon, unde câteva mii de 
persoane au protestat pașnic, dar vocal.

Mii de persoane au demonstrat 
luni la Ierihon, în cel mai mare 

miting din Cisiordania de la anunțul 
planului american pentru  

Orientul Mijlociu

Vizită la Ierusalim

„După o pauză de trei ani 
în care postul de ambasador nu 
a fost ocupat, ne bucurăm că 
în sfârșit s-a decis ca Excelen-
ța Sa să preia acest post, fiind 
necesară colaborarea pentru 
rezolvarea diverselor probleme 
cu care se confruntă comuni-
tatea românească, vizitatorii 
și pelerinii care ajung în Țara 
Sfântă”, a spus arhim. Teofil.

Este prima vizită la Repre-
zentanța Patriarhiei Române 
pe care Ambasadorul Radu 
Ioanid o efectuează de la pre-

luarea mandatului. Ambasa-
dorul fost însoțit de Consulul 
General al României la Haifa, 
Mihai Ion, și de consulul Tra-
ian Pleșcan.

În cadrul întâlnirii, au fost 
purtate discuții cu privire la 
problemele pe care le întâm-
pină românii în Țara Sfân-
tă, dar și proiectele aflate în 
desfășurare.

Dialogul dintre cei doi ofi-
ciali a atins și subiectul reluă-
rii pelerinajelor.

„Domnul ambasador ne-a 

p r e z e n t a t 
situația ne-
goc i e r i lo r 
pe care le 
are în aces-
te zile cu 
oficialii din 
Ministerul Afacerilor Exter-
ne și Guvernul israelian cu 
privire la acordul de deschi-
dere a călătoriilor și peleri-
najelor între cele două state. 
Lucrurile nu s-au finalizat, 
dar există speranțe și putem 
da acest răspuns celor de aca-

să că Ambasada României 
și Reprezentanța Patriarhiei 
Române din Țara Sfântă fac 
eforturi susținute pentru a 
rezolva această problemă”, a 
declarat pr. Teofil, Reprezen-
tantul Patriarhiei Române în 
Țara Sfântă.

E.S. Radu Ioanid, noul Ambasador al României în Israel, a vizitat 
săptămâna trecută Reprezentanța Patriarhiei Române din Ierusalim. 

Oficialul român a avut o întrevedere cu arhim. Teofil Anăstăsoaie, 
Superiorul Așezămintelor românești de la Locurile Sfinte

De la suliţă la proxenetism

Gnezdilov a compărut luni la 
Tribunalul Tel Aviv, unde a 
negat acuzațiile de conspi-

rație pentru comiterea infracțiunii 
de proxenetism, publicitate a servi-
ciilor de prostituție pentru adulți, 
alocare de spații pentru prostituție, 
fraudă fiscală și spălare de bani.

Gnezdilov, în vârstă de 51 de 
ani, din Ramat Gan, a reprezentat 
în trecut Israelul în trei Campiona-
te Mondiale și în două Campionate 
Europene.

Potrivit poliției, o anchetă sub 
acoperire realizată în concordanță 
cu Autoritatea Fiscală și Institutul 
Național de Asigurări a dezvăluit că 
Gnezdilov și alți suspecți au operat 
o rețea de prostituție în Givatayim, 
Ramat Gan, Petah Tikva și Raanana, 
timp de câțiva ani.

Victimele rețelei erau adesea re-
crutate prin publicitate pe site-urile 

web în limba rusă din Israel și din 
străinătate, sub titlul „Se caută ma-
seuze - salarii mari”.

Cei implicați în rețea sunt, de ase-
menea, anchetați pentru presupuse 
infracțiuni de spălare de bani esti-
mate în milioane și alte infracțiuni 
fiscale.

Suspecții sunt acuzați de încăl-
carea ordinelor de sănătate publi-
că, deoarece rețeaua și-a continuat 
operațiunile în timpul pandemiei 
coronavirusului.

Fosta sportivă israeliană de clasă mondială, Svetlana Gnezdilov, 
a fost identificată luni drept unul dintre principalii suspecți într-o 

rețea de trafic de sex și prostituție

Arhim. Teofil Anăsătăsoaie  Arhim. Teofil Anăsătăsoaie  
şi E.S. ambasador Radu Ioanid şi E.S. ambasador Radu Ioanid 

Svetlana GnezdilovSvetlana Gnezdilov
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Asasinat din Berlin

Un cetățean rus a 
fost arestat la câte-
va ore de la asasi-

nat. În timp ce Kremlinul 
a negat orice legătură între 
crimă și statul rus, crima a 
declanșat o anchetă care a 
ridicat, de asemenea, între-
bări incomode cu privire la relația dintre cele două țări.

Parchetul federal din Germania a preluat ancheta în decem-
brie iar joi, la aproape zece luni de la crimă, procurorii au spus 
că au adunat suficiente dovezi și au adus acuzații împotriva 
suspectului.

„Acuzatul a primit ordinul de la autorități din guvernul 
central al Federației Ruse de lichidare a cetățeanului georgian 
de origine cecenă”, se arată în declarația procurorului.

Procurorul federal al Germaniei a acuzat oficial 
Rusia că a ordonat uciderea unui bărbat din 

Georgia într-un parc din Berlin. Victima era un 
cetățean georgian, în vârstă de 40 de ani, de 
origine cecenă, numit de oficiali germani ca 

Tornike K. El a fost împușcat mortal de un bărbat 
pe bicicletă în parcul Kleiner Tiergarten din centrul 

Berlinului, la 23 august 2019

Sancţiuni  
împotriva Rusiei

Astfel, sunt blocate anumi-
te exporturi și importuri 
din Crimeea și li se inter-

zice companiilor cu sediul în UE 
să investească și să ofere servicii 
turistice în peninsula din Marea 
Neagră.

„UE nu recunoaște anexarea 
ilegală a Crimeei și a Sevastopo-

lului de către Federația Rusă și continuă să condamne această 
încălcare a dreptului internațional”, se spune într-un comu-
nicat de presă al blocului european, citat de AFP. 

UE a impus progresiv sancțiuni din 2014, ca răspuns 
la sprijinul Moscovei pentru separatiștii pro-ruși din estul 
Ucrainei și la anexarea peninsulei Crimeea. 

Statele membre ale Uniunii Europene au căzut de 
acord asupra extinderii cu un an a sancțiunilor 
economice impuse Rusiei pentru că a anexat 

Crimeea în 2014

Număr ridicat de infectaţi

Peru are acum al 
doilea cel mai mare 
număr de cazuri de 

Covid-19 din America de 
Sud, după Brazilia, care se 
apropie de un milion de 
cazuri. 

Numărul de decese din 
Peru se ridică la 7.257, fi-
ind încă mult în spatele 
celor peste 45.000 înregistrate în Brazilia. America Latină 
este epicentrul actual al pandemiei, cu peste patru milioane de 
infecții confirmate, țările cele mai afectate fiind Brazilia, Peru 
și Chile. Experții în domeniul sănătății consideră că numărul 
real de cazuri din toate aceste țări este, de fapt, mult mai mare.

Peru tocmai a prelungit blocajul până la 30 iunie, iar nu-
mărul infecțiilor zilnice pare să fie într-o tendință descen-
dentă. Cea mai recentă cifră zilnică, de aproximativ 3.700 de 
cazuri, este doar jumătate din ceea ce a fost la sfârșitul lunii 
mai, în momentul culminant al crizei.

Peru are aproximativ 28 de milioane de locuitori.

Numărul de infecții cu Coronavirus confirmate din 
Peru a ajuns la 240.908, mai mare decât în Italia, 

care a fost multă vreme cea mai afectată țară  
din Europa

Record global zilnic

Bilanțul cazuri-
lor globale de 
îmbolnăvire a 

ajuns la peste 8.7 mili-
oane, iar cel al decese-
lor provocate de CO-
VID-19 la cel puțin 
461.000, potrivit unui 
raport zilnic al OMS.

Recordul anterior al noilor cazuri înregistrate într-o sin-
gură zi la nivel global a fost pe 18 iunie, când au fost rapor-
tate 181.232 de cazuri. Duminică, numărul global al dece-
selor a crescut cu 4.743, ajungând la un total de 461.715. 
Cea mai mare creștere raportată duminică provine din cele 
două Americi, unde s-au înregistrat 116.041 de noi cazuri 
de infectare precum și 3.241 de decese, potrivit OMS.

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a raportat 
duminică o creștere cu 183.020 a cazurilor de 

COVID-19 în ultimele 24 de ore, un record zilnic la 
nivel global
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Atac sângeros

Atacul s-a produs sâmbătă 
în jurul orei 19:00. Un 
martor ocular a povestit 

cum un bărbat s-a apropiat de un 
grup de aproximativ 10 persoane 
și a început să înjunghie la în-
tâmplare. Loviturile de cuțit au 
fost îndreptate către zona gâtului 
și sub brațe. Trei persoane au fost confirmate decedate iar 
alte trei au fost rănite grav.

Un bărbat de 25 de ani originar din Libia, dar cu rezidență 
britanică, a fost arestat la fața locului.

Polițiștii britanici cercetează cauzele care au dus 
la producerea unui atac sângeros într-un parc din 
orașul Reading. Ei sunt asistați în investigație de 
colegii din brigada de combatere a terorismului, 

cu toate că încă nu tratează incidentul ca fiind un 
act de terorism

Răzbunare

Această mișcare 
a fost anunța-
tă luni de către 

Phenian, nord-coreenii 
enervându-se din cauza 
pliantelor pe care de-
zertorii din Nord le-au 
trimis din sud în țara 
de origine comunistă în 

ultimele luni, a declarat agenția oficială de știri din Nord.
Promisiunea de a riposta reprezintă o altă amenința-

re pentru fragila pace din Peninsula Coreeană. Coreea de 
Nord a declarat că pregătește 3.000 de baloane pentru a 
transporta 12 milioane de fluturași peste graniță, împre-
ună cu chiștoace de țigară și alte gunoaie. Dezertorii și-au 
continuat eforturile de propagandă în ciuda protestelor din 
Phenian. „Se apropie momentul pedepselor”, a adăugat 
acesta. „Coreea de Sud trebuie să asculte această muzică.” 
Coreea de Nord și-a exprimat frustrarea din ce în ce mai 
mare față de Coreea de Sud și Statele Unite. 

Statuia lui Roosevelt

Oficialii municipali newyorkezi au decis să dea curs 
cererii muzeului referitor la monumentul care îl 
reprezintă pe Roosevelt călare, însoțit pe jos de 

un indian și un războinic african. Instituția de cultură a 
considerat că statuia trebuie îndepărtată deoarece „prezintă 
explicit negrii și indigenii ca subjugați și inferiori rasial”, 

a arătat duminică 
primarul Bill de 
Blasio.

În  s ch imb, 
Sala Biodiversită-
ții din clădire va fi 
redenumită după 
președinte, al că-
rui familie se nu-
mără printre fon-
datorii muzeului; 

un stră-strănepot al lui Roosevelt este în prezent membru 
în consiliul de administrație.

Subiectul statuii a fost discutat de câțiva ani. În 2017 și 
2018, o comisie a studiat, fără a ajunge la vreo concluzie, 
posibilitatea eliminării monumentului.

Tipografiile din Coreea de Nord lucrează ore 
suplimentare pentru a reînvia o armă preferată 
a războiului psihologic din perioada Războiului 

Rece: trimiterea de milioane de fluturași de 
propagandă în Coreea de Sud

Muzeul de Istorie Naturală din New York va 
demonta de la intrarea principală statuia lui 

Theodore Roosevelt, cel de-al 26-lea președinte 
al Statelor Unite

Moment şocant  
în Belgia

De Fauw, în vârstă de 62 de ani și membru al parti-
dului creștin- democrat CD&V, a fost atacat chiar 
în centrul orașului, în apropierea biroului său de 

avocatură. Deși a fost înjunghiat în gât, primarul a reușit să 
sune singur la serviciul de urgență. Medicii care au interve-
nit imediat, au reușit să-i salveze viața după ce l-au operat.

Atacatorul a reușit să fugă, 
dar a fost prins la scurt timp de 
poliție. Potrivit autorităților, 
suspectul este cunoscut pentru 
că ar avea probleme psihice. In-
dividul se află acum în custodia 
poliției și își așteaptă pedeapsa 
pentru fapta sa.

Primarul orașului Bruges, Dirk de Fauw, a fost 
înjunghiat în gât, informează presa belgiană
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Șomajul - o problemă

Cifra rămâne 
ridicată în 
ciuda redes-

chiderii treptate, 
aproape complete 
a economiei de că-
tre guvern după 19 
aprilie. 1,06 milioa-
ne cereri de ajutoa-
re de șomaj din partea Institutului Național de Asigurări 
au fost transmise imediat înaintea și în timpul epidemiei 
de coronavirus, incluzând 920.359 cereri de la începutul 
lunii martie.

După relaxarea primelor restricții, circa 116,000 persoa-
ne au cerut ajutoare de șomaj și circa 325.500 israelieni sau 
31% solicitanți au revenit în câmpul muncii – în prezent 
rămânând active circa 738.000 cereri de ajutoare.

Statisticile publicate de Institutul Național de Asigurări 
sunt similare celor comunicate de Serviciul de Ocupare a 
Forței de Muncă, care a primit înștiințări oficiale de în-
toarcere la muncă a circa 330.500 solicitanți după relaxarea 
restricțiilor la mijlocul lunii aprilie.

Circa 69% din israelienii care au cerut ajutoare 
de șomaj în perioada epidemiei de coronavirus 

nu au nici acum loc de muncă, potrivit unor date 
noi publicate de Institutul Național de Asigurări 

(Bituah Leumi)

Oraşul care se dezvoltă

Planul prevede construirea a 3.000 locuințe noi și 
creșterea populației de la 5.200 locuitori, cât nu-
mără în prezent, până la 17.000.

De asemenea, 
planul prevede 
dezvoltarea eco-
nomică pe baza 
turismului a ora-
șului Negev, in-
cluzând constru-
irea unei game 
variate de unități de cazare pentru diverse comunități, 
inclusiv hoteluri dar și atracții turistice.

Mitzpe Ramon a fost înființat în 1951 ca tabără pentru 
muncitorii de pe șoseaua Beer Sheva-Eilat și a devenit o 
colonie permanentă în 1956 când în oraș au fost aduși 
imigranți din Africa de Nord și România. În anii ’80 și ’90 
au fost construite locuințe pentru persoanele evacuate din 
Sinai și imigranții din fosta Uniune Sovietică.

Climatul cald deșertic din oraș e temperat de altitudi-
nea sa de 860 metri. Mitzpe Ramon are vedere la Craterul 
Ramon, cel mai mare canion de eroziune din lume.

Comisia de Planificare și Construcții din districtul 
sudic al Israelului a aprobat planul urbanistic 

pentru  Mitzpe Ramon, care va permite triplarea 
mărimii acestui oraș până în 2030

Duminică, ministerele au votat alocarea unui 
ajutor financiar în valoare de peste 50 milioane 

șekeli pentru susținerea orașului Tveria

Trenurile în mişcare

Și totuși, luni, trenu-
rile au fost aproape 
goale, puțini fiind 

israelienii care și-au 
cumpărat bilete în pri-
ma zi de reluare a mer-
sului trenurilor. Astfel, 
luni s-au vândut doar 
38.000 bilete. Înaintea pan-
demiei de coronavirus, siste-
mul feroviar vindea în medie 
250.000 bilete pe zi.

Restricțiile guvernului 
prevăd și limitarea numă-
rului pasagerilor permiși în 

fiecare tren, la maxim 500, 
față de capacitatea maximă 
standard de 800-1.000. Pa-
sagerii trebuie să poarte tot 
timpul măști pe față și nu 
au voie să consume alimente 
sau băuturi în trenuri.

CFI, rețeaua de trenuri de pasageri și mărfuri, și-a 
reluat luni dimineața serviciul trenurilor de navetă

Ajutor pentru Tveria

Pachetul de sprijin va ajuta diverși acționari să încura-
jeze turismul din orașul situat pe țărmul Kineretului, 
oraș aflat printre localitățile cele mai grav afectate 

de epidemia de coronavirus din cauza dependenței sale de 
turismul creștin internațional.

În total, 20 milioane de șekeli vor fi disponibili sub formă 
de ajutoare destinate susținerii deschiderii și extinderii ho-
telurilor din oraș, dar și transformării clădirilor existente în 

hoteluri. În plus, 15 mi-
lioane șekeli vor fi alocați 
pentru înființarea unei 
companii turistice mu-
nicipale, însărcinate cu 
marketingul și promova-
rea orașului și organizarea 
unor evenimente ample.

Ministrul Bunăstării şi Ministrul Bunăstării şi 
Serviciilor Sociale, Itzik ShmuliServiciilor Sociale, Itzik Shmuli
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Energie electrică  
din umiditate

Acum ei 
par pre-
gătiți să 

creeze energie 
e lect r ică  d in 
umiditate. Cer-
cetarea se bazea-
ză pe generarea electricității prin interacțiunea moleculelor 
de apă cu suprafețele metalice.

În secolul XIX, fizicianul englez Michael Faraday a des-
coperit că picăturile de apă ar putea schimba suprafețele 
metalice prin frecarea dintre cele două. Un studiu mai re-
cent a arătat că anumite metale dezvoltă spontan o sarcină 
electrică în momentul expunerii la umiditate.

Pe baza constatărilor din descoperirile anterioare, cerce-
tătorii vor să testeze posibilitatea fabricării unei baterii mici 
de tensiune joasă care folosește doar umiditatea din aer.

Ei au expus două metale diferite la diverse niveluri de 
umiditate, legând unul din ele la pământ. Studiul contestă 
ideile încetățenite despre umiditate și potențialul său ca 
sursă de energie. Cercetătorii au reușit să demonstreze că 
aerul umed poate fi o sursă de încărcare a suprafețelor până 
la tensiuni de circa un volt. 

Oamenii de ştiinţă israelieni au aflat deja cum 
să producă apă din aer

Legături cu Europa

Cele două au semnat un memo-
randum de înțelegere pe mar-
ginea unui acord pentru ceruri 

deschise încă din 2013, ceea ce a dus la 
ieftinirea semnificativă a biletelor pen-
tru cursele de transport pasageri între 
UE și Israel. 

Acordul permite oricărui operator 
aerian din UE și oricărei linii aeriene 
din Israel să zboare între orice punct 
din UE și orice punct din Israel. 

Ministrul de Externe, Gabi Ash-
kenazi, a lăudat aprobarea acordului 
de către Parlamentul European și toate 

statele sale membre. „Aprobarea 
acordului e o exprimare importan-
tă a relației dintre Israel și Europa, 
în special acum când statul Israel 
se confruntă cu o criză economică 
după epidemia de coronavirus.”

Ashkenazi a mulțumit ambasa-
dorului Israelului în Uniunea Europea-
nă, Roni Lashano-Ya’ar, și Ministerului 
de Externe „pentru munca profesională 
fundamentală ce a dus la această im-
portantă realizare.”  

Deși persoa-
nele fără cetățe-

nie israeliană au în prezent interdicție 
de intrare în țară, premierul Benjamin 
Netanyahu a anunțat deja că industria 
turismului va reporni treptat, începând 
de la 1 august.

Joia trecută, Uniunea Europeană a ratificat acordul „ceruri 
deschise” cu Israelul, convenit inițial acum șapte ani

Armata dronelor

Un i t a t e a 
9900 răs-
punde de 

strângerea informa-
țiilor secrete vizua-
le, incluzând date 
geografice de la 
sateliți și avioane, 
precum și cartogra-
fierea și interpretarea informațiilor secrete pentru trupele 
de pe câmpul de luptă și factorii de decizie.

Operațiile Unității 9900, care are un rol critic pentru 
armată prin conturarea hărții sale de informații secrete, sunt 
de regulă păstrate confidențiale.

Unitatea de drone deschisă săptămâna trecută va răspun-
de de colectarea unor informații secrete de mare precizie și 
înaltă rezoluție, folosind drone multi-rotoare și alte tehno-
logii avansate.

Noua administrație condusă de comandantul Unității 
9900, va reuni trupe și ofițeri din alte unități din domeniul 
tehnologiei, recunoașterii, cercetării și altele.

Șeful Direcției de Informații Secrete Militare din Tzahal, 
Generalul Maior Tamir Heymana a spus că misiunea lor va 
fi „să pună la dispoziția forțelor de luptă informații secrete 
din teritoriu într-un mod care să răspundă optim provocării 
prezentate de expunerea inamicului.”

O nouă unitate de drone care va activa în 
cadrul Unităţii 9900 a Diviziei de Servicii 
secrete din Tzahal, a fost deschisă oficial 

săptămâna trecută

Șef de informaţii militare  Șef de informaţii militare  
Gen. Maj Tamir HeymanGen. Maj Tamir Heyman
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Dr. Ernest HUȘANU

Neparalele -  
Dilemele unui mascat 

Dilemele mele nu sunt numai ale mele. De aceea îmi 
permit să le discut deschis.  Iar impulsul care a fost 
decisiv, a fost o convorbire cu un virus, o veche cu-

noștință. L-am lăsat să-mi spună mai multe pentru că este 
important să știi ce gândește inamicul.  

— Să înțelegeți, voi oamenii, că noi, virușii, suntem ceea 
ce ați fost voi în urmă cu milioane de ani – simple formațiuni 
proteice, fără o învelitoare protectoare, fără identitate.

— Nu-mi spui lucruri noi! Coexistența este milenară.
— Dar voi, ființe evoluate și superioare, cum vă soco-

tiți, omiteți comportamentele noastre, ale virușilor. Nu ne 
împiedicăm de măștile voastre, chiar dacă unele ne mai fac 
dificultăți. Au apărut pe fețele oamenilor fel de fel de cârpe 
de la fulare, rochii rupte, filtre de plastic pe care nu le puteți 
curăța. Le-ați testat permeabilitatea? Nu toți virușii au aceeași 
dimensiune. 

— Au oarecare dreptate!
— Ce-i cu paravanele alea din plastic transparent care vă 

acoperă fruntea, nasul, gura, obrajii, dar lăsați aerul să intre 
din plin, pe sub bărbie? Parcă sunt măști de sudori sau lup-
tători medievali! 

— Nu le folosesc mulți! Nu prea sunt acceptate!
— Vreau să te întreb ceva, dar să nu spui că râd de tine, 

care ai o chelie impresionantă: vă gândiți că în claia de păr 
a multora se află puzderie de viruși din atmosferă? Cum îi 
îndepărtați când ajungeți în casă? 

— Nu m-am gândit la această situație. Poate am fost egoist 
și individualist!

— Dar în praful de pe îmbrăcămintea cu care umblați pe 
stradă sau la plimbare, vă gândiți că pot fi și viruși de tot felul?

— Unii își mai scutură hainele!
— Păcat că nu pot râde cu glas tare, cum faceți voi! Dar cu 

gelul acela cu alcool 70% scăpați de noi? Vă umeziți mâinile 
sau mănușile! Și? Gata, au dispărut milioane de confrați ai 
noștri agățați de părul și hainele voastre?

— Cred că ai dreptate! Nu pot fi „scuturați”!
— Mai am ceva nostim să-ți spun: posesorii de câini sunt 

nevoiți să iasă din casă pentru a plimba câinele. 
— Și ce deranjează aceste măsuri anti-virus?
— Nu gândiți, oameni (era să spun proști), că aduceți apoi 

câinii plimbați plini de microscopice ființe de care vă este 
teamă?

— Devii agresiv într-o convorbire pe care am acceptat-o 
din curiozitate.

— Nu te-am rugat să mă asculți! Dar mai vreau să te în-
treb: ce valoare anti-virus Covid 19 (după expresia voastră!) 
are distanțarea inter-umană de 1,5-2 metri? Viteza și distanța 

xvcbzfhgkshgkscaneascaGAZETA BLITZ

Prof. Moshe GROPER

Un ambasador implicat

Ne-am bucurat foarte mult de vizita ES ambasador 
David Saranga în orașul nostru, Iași, capitala isto-
rică a României, oraș universitar și cultural care, pe 

zi ce trece, devine din 
ce în ce mai frumos. 

În acest  oraș , 
trăiesc onorabil și 
membrii Comunită-
ții Evreiești. Comu-
nitatea are o istorie 
frumoasă, chiar dacă, 
din păcate, a trecut și 
prin zile întunecoase, 
cu suferință mare, dar 
cu ajutorul lui Dumnezeu s-a inversat totul spre bine, cu 
speranța la un viitor frumos și plin de pace în toată lumea. 
Doresc să mulțumesc domnului primar Mihai Chirica, care 
a depus mari eforturi și multă implicare pentru a face po-
sibilă vizita domnului ambasador la Iași.

Am rămas impresionat de răspunsul domnului Saranga 
la o întrebare ce i-a fost adresată acum 20 ani, când era 
Consul al Israelului în România, despre cum vede dum-
nealui relațiile dintre România și Israel. Răspunsul său a 
fost că sunt foarte bune datorită faptului că sunt bazate pe 
sinceritate. Într-adevăr, sinceritatea este una dintre valorile 
cele mai apreciate și importante, care face posibilă con-
struirea unor relații trainice între oameni, popoare și state. 

Domnul ambasador este foarte implicat, vizitează, se in-
teresează de tradiții, de oameni, de obiceiuri, de cultură, de 
educație și de altele, totul pentru a putea promova România 
în Israel pentru o dezvolta bunele relații între ambele țări. Îi 
doresc multă sănătate și activitate cu succes în continuare!

deplasării virușilor sunt cu totul altfel când omul strănută, 
vorbește tare, tușește. Iar la o masă ocupată pentru a se hrăni 
sau bea, masca este coborâtă sub bărbie!

Am rămas pe gânduri…
Așa-zisa „discuție” cu acest interlocutor nevăzut poate să 

fi fost doar o fantasmă a subconștientului. Dar a fost! Oricare 
ar fi sursa, s-au spus adevăruri! Noi, oamenii, considerăm că 
știm multe. Și chiar dacă le știm, nu toți le luăm în seamă, 
când pericolele cresc.

Așteptăm cu nerăbdare și optimism rezultatele de la cen-
trele de cercetare. Vine vaccinul atot-tămăduitor? Dar, până va 
fi folosibil, nu își schimbă virușii „părul”? Vor rămâne pasivi 
și răbdători? 
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Matei GRISARU

Virusul şi-a făcut „datoria”, virusul poate să plece!

În majoritatea parafrazărilor care se 
fac după piesa lui Schiller „Con-
jurația lui Fiesco”, Maurul este un 

personaj pozitiv. În piesa originală, 
Maurul îi aduce lui Fiesco informația 
cerută și apoi pleacă pronunțând fraza 
care a rămas celebră: „Maurul și-a făcut 
datoria, Maurul poate să plece.”

În viața de fiecare zi, întâlnim atât 
oameni, cât și fenomene mai mult sau 
mai puțin naturale care consideră că au 
o datorie de îndeplinit. La oameni, da-
toria poate proveni din instinct atunci 
când are un fond negativ sau din rațiu-
ne, atunci când are un fond pozitiv. În 
cazul unor fenomene naturale, nu este 
vorba bineînțeles nici de instinct și cu 
atât mai puțin de rațiune, dar au și ele 
„datoria”, bună sau rea față de mediul 
înconjurător.

Se pot cita multe exemple umane 
în care personalități de renume inter-
național consideră că datoria lor este 
distrugerea unei anumite părți a popu-
lației de pe glob. Cazul lui Hitler este 
relevant în această direcție. Din fericire 
pentru noi, el nu s-a putut achita de 
această „datorie”. 

Același lucru dar pe alte coordona-
te, se poate spune și despre Stalin sau, 
de ce nu, despre Ceaușescu. Ambii au 
considerat că datoria lor este înlocuirea 
democrației cu dictatura, a bunăstării 

populației cu sărăcirea, mergând până 
la înfometare.

În sens invers, l-aș putea cita pe 
Winston Churchil care, după ce și-a fă-
cut pe deplin datoria, salvând omenirea 
de fiara nazistă, s-a retras mulțumit și 
apreciat nu numai de generația care a 
trăit evenimentul, dar și de generațiile 
următoare. 

În alt colț din lume, Mihail Gor-
baciov și-a făcut și el datoria, salvând 
de la comunism nu numai propria lui 
țară, dar și pe acelea reunite în pactul 
de tristă amintire, Pactul de la Varșovia.

Trecând de la domeniul uman la cel 
natural, lucrurile se complică puțin. 
Uraganele care se abat cu regularitate 
asupra coastelor americane, își asumă 
„datoria” distructivă de a perturba viața 
a mii de oameni, nimicind, panicând și 
omorând un număr mare de ființe. Dar 
trebuie, totuși, să recunoaștem că ele 
au „bunul simț” ca, după ce își exercită 
datoria nimicitoare, se retrag, dându-le 
oamenilor posibilitatea să refacă ceea 
ce poate fi refăcut, să învețe din cele 
îndurate cum să se pregătească, cum să 
lupte pentru prevenirea în viitor a unor 
asemenea nenorociri.

Ploaia ca fenomen natural are bi-
neînțeles și ea „datoria” să servească 
oamenilor apa binefăcătoare atât pen-
tru băut cât și pentru udarea câmpi-

ilor, a culturilor 
acolo unde irigația 
nu este posibilă și 
încă multe alte lu-
cruri folositoare. 
Dar, dacă ploaia 
depășește uneori 
„norma”, din bine-
făcătoare ea poate 
deveni o sursă de 
nenorociri, atunci 
când nu e recep-
tată după niște re-
guli, parte din ele 
elementare. Poate 

fi acuzată ploaia de moartea celor 9 co-
pii plecați într-o excursie dirijată de un 
ghid nesăbuit? Bineînțeles că nu. Nici 
în cazul celor doi tineri înecați într-un 
lift nu cred că putem acuza ploaia, chiar 
dacă este clar că ea a căzut în cantități 
care au depășit normalul. O corectă ca-
nalizare ar fi evitat desigur tragedia mai 
sus citată.

Ajung în sfârșit și la viruși în general, 
la virusul Corona în special. Nu cred că 
trebuie să fii medic ca să știi că una din-
tre bolile cele mai grave care afectează 
astăzi populația, este cancerul. El este 
considerat un fenomen natural care-l 
își face „datoria” nimicitoare, putând 
fi combătut într-o oarecare măsură, dar 
nu și înlăturat.

Mi se pare curios faptul că virusul 
Corona este considerat și el un feno-
men natural apărut de nu știi unde. Cu 
sau fără bună știință, el a fost preparat 
în laboratoare de microbiologie din 
Whuan - China și „aruncat” în lume 
să-și facă „datoria”. 

Care datorie? Să distrugă cât mai 
mult! Se pare că o bună parte din da-
torie și-a făcut-o: mii de morți în țările 
europene cele mai dezvoltate și în Sta-
tele Unite ale Americii, întreprinderi 
distruse, economia la pământ, zeci de 
mii de șomeri rămași fără pâine. Dacă 
nouă ni se pare mult prea mult ceea 
ce a făcut până acum, virusul nu este 
de aceeași părere: el își râde în barbă 
de eforturile pe care le facem pentru 
redresarea economiei și ne amenință cu 
un nou val de distrugeri și îmbolnăviri.

Dacă uraganele din America, cutre-
murele de pământ din multe locuri din 
lume, erupțiile vulcanice și altele sunt 
într-adevăr fenomene naturale care, 
cel puțin deocamdată nu pot fi stăvi-
lite, virusul Corona poate fi stăpânit și 
îndepărtat.

A venit timpul să spunem clar și răs-
picat „Virusul Corona și-a făcut „dato-
ria”, Virusul Corona trebuie să plece”.

GAZETA ÎNSEMNĂRI

NESTEMATE POETICE 
culese de Ady Covaliu 

VINUL AMANȚILOR de Charles Baudelaire  
traducere de Octavian Soviany

Ce clar e spațiul, draga mea!
Fără căpestru sau zăba,
Ne îndreptăm călări pe vin
Spre-un țărm feeric și divin.

Precum doi îngeri torturați
De un neobosit nesaț,
Prin diminețile-azurate,

Urmăm miragii-ndepărtate.

Cuprinși de legănări legere
De un vârtej, precum un gând,
Și în deliruri paralele,

Alături, soră, înotând,
Vom merge, cu aripi deschise,
În paradisul meu de vise.
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Acul 
lui 

BUJENIȚĂ

FONFLEURI 
• Fiind scos din pepeni, avea di-

abet zaharat.
• Formând un triunghi amoros 

cu două capete pătrate, ajun-
sese într-un cerc vicios.

• Știind că un câine care latră, nu 
mușcă, își ruga de multe ori iu-
bita să latre.

• „Beat ca un porc”! Câtă ne-
dreptate pentru bietul porc…

• „Omul inteligent are îndoieli, 
prostul are convingeri”. Câști-
gă prostul!

• Culmea ridicolului: Un ardei 
gras își propune să slăbească!

• Șeful pare bătut în cuie, deși 
este doar bătut în cap.

• Fiind dus cu sorcova, plecase 
cu pluta.

• Cântarul meu dă semne de 
nebunie, făcând variațiuni pe 
aceeași temă: 85 kg, 90, 95…

• M-am gândit mult, am vorbit 
frumos și am reușit să nu spun 
nimic.

• Adevărul este o variantă a unei 
minciuni bine gândite.

• Marele voievod avea 159 cm 
înălțime.

• Soția și soacra îl asupreau cum-
plit însă el se răscula, susținut 
ferm de o vecină.

• Ce istorie frumoasă am fi 
avut dacă vestitul Paris întâl-
nea familia Nicolae și Elena 
Ceaușescu!

• Nu băutura l-a doborât, ci in-
vers! A pus la pământ sute de 
butoaie, damigene și sticle. N-a 
fost ușor, dar a învins mereu!

Arie KUPFERSCHMIDT

Doamnelor şi domnilor 
deputaţi...

Datorită faptului că urmează să 
apelez la Academia Limbii Ebra-
ice, voi propune ca la cuvântul 

„deputat” să se adauge în paranteză 
- MARIONETĂ.

Ca orice marionetă care se respectă, 
lipsită de personalitate, dumneavoastră 
votați conform instrucțiunilor primite 
fără a medita la conținutul „poruncii”.

Cel mai simplu exemplu este: de ani 
de zile se vorbește despre definirea și reor-
ganizarea funcției de CONSILIER GU-
VERNAMENTAL, care pe de o parte este 
ca un avocat al guvernului și pe de altă 
parte, este și procuror. Aceste două func-
ții se contrazic în diferite situații politice 
și parlamentare.

Astfel, procuratura nu este suprapusă 
legii și, ca orice unitate administrativă, 
trebuie să aibă un CONTROL INTERN. 
Dar la procuratură nu există control in-
tern. Mai mult, orice șef al acestei unități 
s-a împotrivit cu vehemență în momen-
tul în care s-a pomenit subiectul „control 
intern.”

În ședințele comisiilor parlamentare, 
deputații votează pentru orice propunere 
făcută de către partidul lor, fără să verifice 
eficacitatea legii ce urmează a fi votată.

În ziua când am scris acest articol, 
partidul Likud și-a permis să propună 
arestarea ziaristului Druker, deoarece și-a 

îngăduit să prezinte la televizor documen-
te legate de premier. După un timp, și-a 
recunoscut gafa și a publicat o rectificare.

Datorită relațiilor cordiale dintre pre-
mierul Netanyahu și președintele Putin, 
propun ca șeful de guvern să apeleze la 
închirierea unui lagăr de deportare din 
Siberia care să fie pus temporar la dis-
poziția Israelului. După semnarea acestei 
convenții nu vor exista probleme în de-
portarea ziaristului Raviv Druker în Si-
beria, pentru „a răcori” energia în cauză.

În trecut, Knessetul făcea sondaje pen-
tru a afla părerea populației despre activi-
tatea deputaților. Rezultatele erau mereu 
în permanentă scădere și se apropiau de 
ZERO, fapt care a determinat încetarea 
sondajelor.

Îmi amintesc o anecdotă în care un 
rabin își cheamă fiul și-i spune că a auzit 
că acesta se plimbă cu o „șikse” (în limba 
idiș acest cuvânt este sinonimul cu fată 
creștină). „Dar nu este adevărat!” a răs-
puns fiul. Rabinul nervos l-a admonestat 
astfel: nu este destul că se zvonește, oare 
vrei să fie și adevărat? 

Din păcate, tot ce se vorbește despre 
stimații noștri deputați, nu sunt zvonuri, 
ci fapte adevărate. Dar este adevărat că 
cetățenii țării i-au ales!! Nu avem încotro 
și suntem obligați să mâncăm dejunul pe 
care ni l-am pregătit.

LA MULȚI ANI

Doamnei Mioara Leon,
cu multă sănătate, bucurii și fericire, 

împreună cu tradiționala urare de viață 
lungă și numai bine! 

Rav. Elhanan Gutman - Sinagoga și Centrul Comunitar al 
Evreilor Originari din România „Beit Iacov Iosef -  

Rav. Zvi Gutman” din Tel Aviv
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Dr. Paul LEIBOVICI

Tveria

În sfârșit, după trei luni de „putre-
facție” - șezut și plimbat între pere-
ții apartamentului, am putut ieși la 

lumina soarelui, ba și la o plimbare ceva 
mai lungă... spre TVERIA. 

În „Alt-Noiland”, Hertzel a prevăzut 
viitorul acestei așezări „cu străzi lar-
gi”, hoteluri ca în Elveția „și vizitatori 
cosmopoliți îmbrăcați în haine albe, ju-
când tenis și ascultând concerte care se 
vor desfășura în grădini ca în Europa”. 
Hertzel a fost un vizionar, poate utopic 
și romantic, dar Avraham Moșe Luntz – 
autorul primului ghid turistic al orașelor 
din Israel, a descris excursiile prin diver-
se regiuni ale Israelului cu simplitate și 
foarte atrăgător. Despre TVERIA scria: 
străzile sunt înguste și întortocheate, dar 
pietruite. De la pășirea pe străzile Tve-
riei, am simțit un miros specific apropi-
at cu cel din 1837, când așezarea a fost 
zdruncinată de un cutremur puternic. În 
șukul tverian se simte mirosul puternic 
al kebabilor prăjiți pe grătarele de pe 
trotuare, parfumul înțepător al cafelei 
Giovani, și steikiada lui Șimșon care s-a 
deschis în anii 60 îți desfundă din plin 
simțirile. Simțul gastronomic nu poate 
fi oprit până ce nu guști din falafelul cu 
miros piperat de la tarabele din apropi-
ere. Câteva mese pe picioare de fier, sca-
une fără speteze, dar vopsite în culori vii 
și micile strachini cu usturoi amestecat 
cu fel de fel de sosuri și mirodenii deli-
cioase. Dar în timp ce consumatorii se 
grăbesc să îmbuce pita din care se revarsă 
un sos plin de grăsime, berea servită în 
cupe de sticlă groase îți face cu ochiul”. 

Tveria cea Nouă, după cum a spus 
primarul, se va înscrie printre orașele 
turistice din Europa. Dar vizita noastră 
de-abia a început. Am mers în „Orașul 
vechi-1896”. Hotelul „Alt-Noiland” 
proprietatea lui Grosman, din vechea 
elită a moșavului Templerilor din Hai-
fa, era cândva renumit pentru eleganța 
lui. Hotel cu dușuri cu apă caldă care 
l-a găzduit, pe vremuri pe lordul Balfour 

Herbert Samuel sau 
pe Haim Weitzman. 

În 1929, se părea 
că visul lui Hertzel 
se apropia de rea-
litate... Două mari 
societăți de zbor hotărâseră să deschidă 
un aeroport la Tveria, căci atât olandezii, 
cât și englezii erau interesați să-și petrea-
că concediul prin aceste locuri. Istoria 
acestor locuri se întinde pe o perioadă 
de 2000 de ani. 

Tradiția povestește de celebrările de la 
hotelul SCOTLAND. Acest hotel-butic 
frumos și elegant, care în trecut a fost 
spital, are ca tradiție sărbătorirea poetu-
lui Robert Barnes. Kibuțul „Kineret” l-a 
sărbătorit, în pragul vizitei noastre, pe 
Șulka, unul din cei mai vechi kibuțnici, 
care a pus bazele acestei așezări care, fie 
iarnă, fie vară, poartă pantaloni scurți; 
un pescar amator care, la întoarcerea pe 
uscat, cinstea cu tovarășii de drum „un 
păhărel de whisky”. 

O bună parte din locuitori sunt de 
origine germană precum Ginter Gu-
teslag cu nevasta – o gospodină pe care 
am găsit-o în bucătărie, frământând 
aluatul pentru pregătirea „pâinii proas-
pete”. La mescioara de pe verandă am 
muiat miezul gustos în ulei de măsline și 
brânză albă. Gustosul aperitiv l-am cin-
stit cu vinul original din podgoriile fa-
miliei. Femeile din mica grupare a nem-
ților locali mi-au amintit de populația 
Haimiși – îmbrăcate cu rochii lungi de 
culoare maronie și împodobite. Femeile 
sunt obișnuite cu munca câmpului. 

Oamenii s-au stabilit aici în anii ’70 
ca trimiși ai organizației creștini-ger-
mani „ȚEDAKA” care, după tristele 
evenimente ale „SHUALEI”, au hotă-
rât să vină în ajutorul israelienilor. Unii 
și-au deschis ateliere meșteșugărești de 
mobilă, alții au rămas agricultori. Sunt 
credincioși și în zilele de sărbătoare se 
reunesc în jurul altarului din mica bi-
serică. Ghinter a rămas conducătorul 

grupului. În magazia lui se poate găsi 
ulei de măsline de cea mai bună calita-
te. Ghinter, în zilele noastre, e un bă-
trân credincios, negustor de untdelemn. 
Specializarea sa în „ulei de măsline” e o 
poveste lungă și interesantă. Cei ce vor 
să-l găsească, trebuie să facă un mic ocol 
în jurul „Casei muzeu”. 

Bucătăria tverienilor e o poveste de 
basm. Aici, comunitățile arabe, crești-
ne și evreiești au ceva comun: bucate 
precum salate din grăunțe, brânză albă 
proaspătă, aluat cu roșii și zatar, aluat 
umplut cu „plante de câmp” pe care se 
toarnă iaurt de capră proaspăt. 

La ora 9 dimineața, în timp ce harni-
cii pescari tverieni se întorceau cu plinul, 
noi am asistat la „piața de pește” autenti-
că. Și acest loc, tradițional, desigur va fi 
mutat, odată cu renovarea orașului. Vi-
zita la „Hamat Tveria” din partea de sud 
a fost o surpriză prin primirea ce ni s-a 
acordat. Șase îndrumători ne-au aștep-
tat printre care un pensionar „Eghed”, 
un voluntar de la stația de ambulanțe și 
câțiva tineri voluntari. Ei ne-au condus 
la partea arheologică: o sinagogă a cărei 
podea e un mozaic antic. 

Nava – o veche localnică, voluntară, 
ne-a oferit un ghid alcătuit de ea. „Eu 
îmi amintesc de vizitatorii care în cur-
sul săptămânii umpleau micile ulițe, 
dar nu aveau un îndrumător. Nici nu 
am apucat să o ascultăm, când tava cu 
cafele ne-a fost servită. Doi pensionari, 
Ițic și Șlomo, ne-au îndrumat pașii pe 
o cărăruie îngustă care ducea la căderile 
„apelor calde”. Sunt 17 izvoare de apă 
caldă care împrospătează bazinul. Excur-
sia s-a încheiat cu vizitarea unei ulițe din 
perioada Talmudului. 

A vizita TVERIA înseamnă a citi o 
pagină din ISTORIA ISRAELULUI. 
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Sinucidere  
din dragoste

Trupurile neînsuflețite ale 
unui cuplu de israelieni 

cu vârsta în jur de 80 ani au 
fost găsite miercurea trecută 
în localitatea Givat Zeev, la 
nord de Ierusalim. Poliția a 
declarat că cercetează împre-
jurările deceselor și tratează 
incidentul ca pe un posibil 
suicid comun.

Potrivit relatărilor din pre-
sa ebraică, cei doi au suferit 
răni prin împușcare.

Cuplul a plănuit sinucide-

rea pentru a nu deveni o po-
vară pentru membrii familiei 
lor, potrivit Canalului 12 TV, 
care a citat biletul de sinuci-
dere găsit la fața locului: „am 
vrut să murim ca Romeo și 
Julieta.” 

Cuplul a lăsat daruri sepa-
rate pentru copiii, nepoții și 
strănepoții lor, toate etiche-
tate cu numele destinatarilor.

Bărbatul a luat pistolul 
pentru care avea permis și 
și-a împușcat mortal soția, 
după care s-a sinucis cu ace-
eași armă.

Nou record de 
parlamentari 
homosexuali 

Vinerea trecută, Israelul a 
stabilit un nou record al 

numărului de parlamentari 
homosexuali declarați, cel de-
al 23-lea Kneseet numărând 

șase membri ai comunității 
LGBT, recordul anterior fiind 
de cinci. Ministrul Siguranței 
Publice, Amir Ohana, a fost 
primul ministru homosexu-
al din Israel în 2019, după 

ce a fost numit 
ministrul justiției 
de către premierul 
Netanyahu. 

În  afară  de 
Ohana, ceilalți 5 
parlamentari ho-
mosexuali sunt 
liderul Meretz, 
Nitzan Horowitz, 
parlamentarul la-
burist, Itzik Sh-

muli, parlamentarii Alb-Al-
baștri Idan Rolland și fostul 
primar al orașului Raana-
na, Eitan Ginzburg, pre-
cum și parlamentarul Yorai 
Lahav Hertzanu din Yesh 
Atid-Telem.

Recordul a fost posibil 
după ce Alb-Albaștrii au în-
registrat luni seara o victorie 
politică, reușind să adopte 
Legea Norvegiană Extinsă în 
plenul Knessetului cu o majo-
ritate de 67 voturi favorabile 
față de doar 23 contra. 

Legea adoptată le permite 
celor cinci miniștri sau mi-
niștri adjuncți de la Alb-Al-
baștri și altor doi miniștri 
din partidele de coaliție să 
plece din Knesset și să fie 
înlocuiți cu următorii candi-
dați de pe listele partidelor de 
apartenență.

Drept urmare, patru mi-

niștri din formațiu-
nea Alb-Albaștrilor 
și-au depus mier-
curea trecută de-
misiile în fața pur-
tătorului de cuvânt 
din Knesset, Yariv 
Levin, aceste demi-
sii și înlocuirea lor 
cu alți patru parla-
mentari intrând în 

vigoare vineri. Astfel, Lahav 
Hertzanu a reușit să-și asi-
gure un loc în cel de-al 23lea 
Knesset, devenind al șaselea 
parlamentar homosexual de-
clarat și stabilind astfel noul 
record.

Nou gust Coca-Cola

Coca-Cola Israel a lansat 
săptămâna 

aceasta o nouă 
aromă a versiu-
nii sale cu zero 
calorii pentru 
piața israeliană: 
Coca-Cola Zero 
Mango. Decizia 
de a lansa o ver-
siune cu aromă 
de mango a fost 
motivată de cer-
cetările de piață locale. Aceas-
tă cercetare a arătat că mango 
a fost o alegere preferată pen-
tru israelieni.

Coca-Cola Zero Mango va 
fi disponibil în sticle de 1,5 
litri, precum și în cutii de 330 
ml. Va fi primul soi de fructe 
tropicale al băuturii care a de-
butat pe piața israeliană, deși 

Coca-Cola Zero Lemon este 
deja disponibil.

Boutique Dior

Prestigiosul brand Dior va 
deschide un nou maga-

zin emblematic la 7 iulie la 
Mamilla Mall din Ierusalim. 
Noua locație se va întinde pe 
o suprafață de 143 de me-
tri pătrați, devenind cel mai 
mare boutique al mărcii din 
Orientul Mijlociu și Europa. 
Această locație va fi diferi-
tă de sucursala sa existen-
tă la TLV Fashion Mall din 
Tel Aviv, care are dimensi-
uni semnificativ mai mici. 
Filiala din Ierusalim va încor-
pora produse de modă, stil de 
viață și produse cosmetice. 

Magazinul a fost inițial pro-
gramat să se deschidă în mai, 
a spus managerul, dar pande-
mia coronavirusului a făcut 
ca deschiderea să fie amânată.

Arta prinde  
viaţă din nou

Muzeul de Artă din Tel 
Aviv și-a redeschis 

porțile la câteva luni după 
ce a fost forțat să închidă 
ca parte a măsurilor isra-
eliene pentru a stopa răs-
pândirea coronavirusului. 
Muzeul s-a închis la o zi după 
lansarea unei noi expoziții 
numită „Jeff Koons: Absolu-
te Value”, care a stârnit mult 
interes, fiind înregistrați 
mulți vizitatori la eveniment. 
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În prima săptămână, peste 
8.000 de persoane au vizitat 
muzeul. 

„Sunt încântată și mă bu-
cur că muzeul s-a redeschis”, 

a declarat Tania Coen-Uzzie-
lli, directorul muzeului din 
Tel Aviv. „Numărul de vizi-
tatori arată cât de importantă 
a fost redeschiderea și cât de 
mare este dorința societății 
israeliene de a petrece câteva 
ore în mijlocul culturii și de a 
se bucura de artă. 

Concerte amânate

Diva pop canadiană Ce-
line Dion și-a amâ-

nat cele două concerte în 
Israel, programate inițial 
pentru această vară, până 
în iunie 2021, din cauza 
epidemiei de coronavirus. 
Cântăreața urma să susți-
nă două concerte în Parcul 
Hayarkon din Tel Aviv, la 4 
și 5 august.

Spectacolele de anul vi-

itor vor avea loc pe 19 și 
20 iunie pe stadionul Blo-
omfield din Tel Aviv, au 
confirmat organizatorii. 
Toți cei care au achiziționat 

bilete pentru 
spectacole pen-
tru luna august, 
vor primi bilete 
noi prin e-mail. 
Biletele achizi-
ționate pentru 
4 august 2020, 
vor fi valabile 
pentru 19 iunie 
2021, iar bilete-
le achiziționate 

pentru 5 august, vor fi valabi-
le pentru 20 iunie 2021.

„Speram cu adevărat să re-
vin pe scenă anul acesta, dar... 
sănătatea este mai importan-
tă decât orice", a spus Celine 
Dion într-o declarație.

Cântăreața nu este pri-
mul artist care a amâ-
nat un spectacol în Isra-
el în ultimele săptămâni. 
Grupul american de rock 
Red Hot Chili Peppers, care 
urma să concerteze în Israel 
luna aceasta, și-a amânat re-
prezentația în țara noastră 
pentru anul viitor.

Program de reabilitare 
cu câini abandonaţi

Un program special dez-
voltat în închisoarea 

Hermon permite prizonieri-
lor să crească câini 
abandonați pentru 
a fi ajutați să se rea-
biliteze și să se rein-
tegreze în societate. 
Prizonierii selec-
tați, ajutați de un 
antrenor profesio-
nist, cresc, antre-
nează și, în cele din 
urmă, găsesc o casă 
pentru câinele par-
tener, totul pe par-
cursul a patru luni. 

Ideea din spatele acestui pro-
gram este de aceea de a-i în-
văța pe prizonieri cum să se 
descurce în lumea exterioară 
prin legătura lor comună cu 
câinele ales. 

Manuscrise rare 
disponibile online

Biblioteca Națională din 
Ierusalim a anunțat că, 

printr-o finanțare generoa-
să de la Arcadia, un fond 
caritabil patronat de Lisbet 
Rausing și Peter Baldwin, va 
implementa accesul digital la 
peste 2.500 de manuscrise și 

cărți islamice rare din colecția 
sa de talie mondială.

Proiectul va include di-
gitalizarea și încărcarea ima-
ginilor de înaltă rezoluție; 
îmbunătățirea descrierilor 
articolelor în arabă și engle-
ză; proiectarea și dezvolta-
rea unei platforme digitale 
tri-lingvistice (engleză-ebra-
ică-arabă). Ca o etapă preli-
minară importantă, experții 
în conservare a muzeului vor 
examina meticulos toate ele-
mentele care urmează să fie 
scanate, luând măsuri de con-
servare pentru orice elemente 
care se găsesc în condiții fi-

zice problematice. 
Platforma digitală 
va permite utiliza-
torilor din întreaga 
lume să descopere 
și să se bucure de 
întreaga colecție, 
oferind opțiuni de 
căutare și conținut 
pentru utilizatori. 

Proiectul va fi finalizat în trei 
ani.

Primarul şi 
homosexualii

Duminică, municipalita-
tea din Tel Aviv-Jaffo 

a declarat că le va permite 
cuplurilor de homosexuali 
să-și oficializeze relația și să 
se bucure de drepturile con-
jugale, în semn de protest 
față de refuzul guvernului 
de a recunoaște căsătoriile 
între persoane de același sex 
prin autoritățile religioase ale 

statului.
Primarul din Tel 

Aviv, Ron Huldai, a 
spus că demersul ce se 
suprapune cu „Săptă-
mâna Mândriei de a fi 
Gay”, îi face pe cei ce 
se înregistrează, eligi-
bili pentru reduceri la 
impozitul pe locuințe, 

dar și înlesnirea înscrierii co-
piilor în grădinițe și școli de 
stat.

Deși căsătoria persoanelor 
de același sex nu e practic ile-
gală în Israel, nu există nici 
o instituție autorizată să o 
oficieze. 

Într-un sistem moștenit 
din vremuri otomane, oame-
nii se pot căsători în Israel 
doar prin intermediul institu-
țiilor religioase; cuplurile de 
evrei trebuie să se căsătoreas-
că prin Rabinatul principal, 
care refuză oficierea căsătorii-
lor interconfesionale sau între 
persoane de același sex.



xvcbzfhgkshgkscaneasca

  GAZETA ROMÂNEASCĂGAZETA ROMÂNEASCĂ   ••  2222 Joi ,  25 iunie  2020Joi ,  25 iunie  2020

  GAZETA TELEGRAME 

STOPSTOPSTOP
Prințul William, al doilea 

în ordinea succesiunii la tro-
nului britanic, a sărbătorit în 
cadru privat duminică împli-
nirea a 38 de ani.

Kensington Palace a postat 
pe Twitter o nouă fotografie a 
lui William cu cei trei copii ai 
săi: prințul George, de 6 ani, 
prințesa Charlotte, de 5 ani, 
și prințul Louis, de 2 ani. 

William este al doilea la 
rând pentru a-i succeda bu-
nicii sale, regina Elisabeta a 
II-a, în vârstă de 94 de ani, 
după tatăl său, prințul Char-
les, în vârstă de 71 de ani.

Charles a postat duminică 
pe contul de Twitter al reșe-
dinței sale, Clarence House, 
o fotografie, făcută tot de 
Kate, în care William îi cu-
prinde umerii cu brațul. „Îi 
doresc o zi de naștere foarte 
fericită ducelui de Cambridge 
astăzi!”, a scris Charles, folo-
sind un alt titlu oficial al lui 
William.

William a servit în forțe-
le armate britanice timp de 
șapte ani și jumătate, pe când 
avea 20 de ani, antrenându-se 

ca pilot de elicopter. În ultimii 
ani, s-a remarcat în calitate de 
susținător al sănătății minta-
le, a persoanelor fără adăpost, 
a conservării naturii și a altor 
organizații de caritate.

STOPSTOPSTOP
Președintele ame-

rican Donald Trump 
a asigurat sâmbătă că 
are o stare bună de să-
nătate, după ce partici-
pase anterior la o cere-
monie în cursul căreia 
păruse că dă semne de 
oboseală.

Speculațiile despre starea 
sa de sănătate au fost alimen-
tate când a efectuat o vizită 
misterioasa în noiembrie la 
un spital militar, de lângă 
Washington, în noiembrie, în 
afara calendarului obișnuit.

Invitat să părăsească scena 
după ce s-a adresat viitoarelor 
elite ale armatei americane, 
Trump păruse să întâmpine 
dificultăți pe rampa de acces, 
coborând-o cu pași mărunți, 
precaut.

Presa a remarcat, de ase-
menea, că el a avut nevoie de 
ambele mâini, chiar în mijlo-
cul discursului, pentru a duce 
un pahar cu apă la gură.

„Pentru că purtam încăl-
țăminte cu talpă din piele”, a 
explicat Donald Trump, pre-
cizând - pe jumătate glumind, 

pe jumătate indignat: 
„Pe cât e de bine să 
mergi pe suprafețe 
plate, nu este la fel de 
bine pe o rampă”.

„Nu exista 
balustradă pen-
tru mâini”, a 
adăugat el. „Era 
ca un patinoar”, 

a spus Trump.
Explicând că el toc-

mai făcuse 600 de sa-
luturi militare în fața 

promoției de absolvenți mi-
litari, sub un soare arzător, el 
a continuat: „Eram fiert. Am 
spus: Generale, nu am cum 
să cobor această rampă fără 
să cad în fund”.

STOPSTOPSTOP
Starurile internaționale 

ale muzicii și filmului își dau 
mâna pentru un spectacol de 
gală, ce va fi televizat și difu-
zat prin internet sâmbătă, la 
nivel global, în scopul strân-
gerii de fonduri pentru a lup-
ta împotriva COVID-19, în 
cadrul unei inițiative comune 
lansată de grupul Global Citi-
zen și de Comisia Europeană.

Inițiativa, ce va purta de-
numirea „Obiectivul Global: 
Uniți pentru Viitorul Nos-
tru”, își propune să strângă 
miliarde de dolari din do-
nații private și publice pen-
tru a ușura impactul pande-
miei asupra comunităților 
marginalizate.

Prezentat de actorul 
Dwayne Johnson, concertul 
desfășurat în spațiul virtual va 
include vedete precum Miley 
Cyrus, Chloe x Halle, Christi-
ne and the Queens, Coldplay 
sau Shakira, printre alții. De 
asemenea, la spectacol vor 
participa și actorii Charlize 

Theron și Hugh Jack-
man, precum și fostul 
mare fotbalist englez 
David Beckham.

STOPSTOPSTOP
Un cercetător din 

Armata Populară de 
Eliberare a Chinei 
(APEC) a fost arestat 

pe Aeroportul Internațional 
din Los Angeles la începutul 
acestei luni, în timp ce încer-
ca să plece din SUA, după ce 
s-a descoperit că a mințit în 
cererea sa de viză. 

Xin Wang a intrat în SUA 
în martie 2019 cu o viză de 
imigranți J1, pentru a efectua 
cercetări științifice la Univer-

sitatea din California.
Cercetătorul a declarat ul-

terior că a primit indicații de 
la APEC să spioneze aspectul 
laboratorului de la Univer-
sitatea din California și să 
furnizeze Chinei informații 
confidențiale.

Wang a trimis informații 
prin e-mail, având grijă să-și 
asigure duplicate ale lucrări-
lor studiate în SUA.

Dacă va fi găsit vinovat 
de fraudă de viză și de furt 
intelectual, Wang riscă o 

pedeapsă de zece 
ani de închisoa-
re și o amendă de 
250.000 de dolari.

Relațiile dintre 
SUA și China s-au 
deteriorat semni-
ficativ în ultimele 
luni.
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Hedi S. SIMON

Catastrofe de ieri  
şi de astăzi

Omenirea nu duce 
lipsă de catastrofe 
și tragedii colective. 

Este momentul să ne amintim 
că în urmă cu patru decenii a 
avut loc „accidentul” nuclear 
de la Cernobîl. 

Era la începutul anilor ’80 
ai veacului trecut, când Uniu-
nea Sovietică mai era un stat 
federal pe cale de liberaliza-
re, iar nimeni nu ar fi crezut 
că numai peste puțin timp, 
mai puțin ca un deceniu, 
avea să se destrame după 70 
de ani de stabilitate politică. 
Dar surprizele vin repede, pe 
neașteptate.

În anul 1982, lucrurile mai 
erau la locul lor, inclusiv atitu-
dinea nepăsătoare față de via-
ța oamenilor. Când s-a produs 
catastrofa la uzina nucleară, la 
Cernobîl trăiau o mulțime de 
localnici, muncitori ai între-
prinderilor locului, familiile 
lor, dar și agricultori autoh-
toni. În primele zile, nimeni 
nu știa că s-a întâmplat ceva 
ieșit din comun; muncitorii 
continuau să lucreze la „re-
parații urgente”, familiile nu 
au fost îndepărtate din zonă, 
nici țările vecine, printre care 
și România, nu au bănuit ce 
tragedie umană urmează după 
defecțiunea despre care nici 
nu auziseră. 

În următoarele zile se con-
tinuau încercările de a repara 
ireparabilul, până ce autorită-
țile suedeze au dat semnalul de 
alarmă despre creșterea masivă 
a gradului de radiații în atmo-
sferă. Abia după această dezvă-
luire, a venit comunicatul de 

la Moscova privind catastrofa 
de la Cernobîl și, ca urmare, 
populația civilă a fost evacu-
ată din localitate, rămânând 
la fața locului doar un număr 
de specialiști care trebuiau să 
se ocupe de defecțiuni. Cert 
este că aceste „defecțiuni” au 
lăsat în urmă boli incurabile 
și moarte, iar până în ziua de 
astăzi mai sunt periculoase 
pentru viața oamenilor, ca și 
pentru flora și fauna locală pe 
o rază mare de la sursa scur-
gerii radioactive care încă nu 
s-a oprit. Ca dovadă, acuma, 
după 40 de ani, autoritățile 
ucrainiene au luat o hotărâre 
benefică, construind un înve-
liș din oțel care a fost tras pe 
șine peste întreaga uzină în așa 
fel încât s-o acopere în totali-
tate, împiedicând astfel emi-
terea radiațiilor spre exterior 
și demontarea aparaturii inte-
rioare în mai mare siguranță. 

În Israel, au venit în anii 
90 odată cu Alyaua cea mare 
din Rusia, o mulțime de oa-
meni foarte bolnavi, chiar și 
adolescenți, care au fost tra-
tați la secțiile de oncologie la 
toate spitalele din țară. Să spe-
răm că au și fost salvați.

Nu am intenționat să țin 
un discurs despre catastrofele 
omenirii, cea de la Cernobîl 
fiind exemplul cel mai la în-
demână, în această perioadă 
consemnându-se deja peste 
40 de ani de când s-a produs, 
iar urmările ei le-am simțit 
cel mai aproape, deoarece 
am văzut cu ochii noștri, în 
preajma noastră, suferințele 
oamenilor, concetățeni, rude 

și prieteni.
Totuși, Cernobîl nu este 

singurul caz despre care am 
aflat cu multe regrete, deoa-
rece oriunde se întâmplă, sunt 
pierderi de vieți omenești îna-
inte de toate, dar și imense 
pagube materiale. Cu numai 
câțiva ani în urmă, am urmărit 
catastrofa produsă în Japonia 
de un cutremur, urmat de tsu-
nami și un uriaș accident nu-
clear la Fukushima. Și astăzi 
se mai fac eforturi mari de a 
se opri scurgerea radioactivă, 
iar în ceea ce privește popu-
lația evacuată atunci, încă nu 
există o dată de întoarcere. Și 
așa mai departe, fără a mai 
adăuga experiențele nucleare 
efectuate de diferite state în 
fundul oceanelor, în deșert, 
sau în alte locuri pe care nu le 
vom descoperi vreodată. 

În concluzie, omul este o 
ființă inteligentă, uneori ge-
nială, dar mai ales periculoasă 
datorită curiozității științifice 
sau a intereselor economice 
care înlocuiesc prudența și 
grija față de sănătatea Glo-
bului. Când un savant are o 
idee genială, el nu se lasă oprit 
până ce nu o aplică în practi-
că, până ce nu verifică justețea 
ei prin experimentare. Și în 
ciuda tuturor pericolelor vii-
toare, merge înainte cu orice 
risc. Ne jucăm cu focul, ceea 
ce stă în firea omenească. Re-
zultatul se vede de obicei când 
este prea târziu. Unde vom 

ajunge oare până la urmă, la 
autodistrugere?!

Ne punem deseori între-
barea, dacă virusul Corona, 
astăzi o plagă pe plan mon-
dial, nu face parte din același 
șir nesfârșit de experimente 
științifice, care odată porni-
te, nu mai pot fi și oprite de 
către aceiași savanți geniali. 
Decât în timp îndelungat, 
provocând suferințe grele 
datorită miilor de victime în 
rândul populației și cu distru-
gerea economică în toate țările 
unde a pătruns. Adică, peste 
tot, până și în țările cele mai 
puternice și dezvoltate. 

Ne întrebăm în mod firesc, 
dacă ne apropiem de o soluție 
pentru salvarea omenirii, cât 
de aproape este acea soluție, 
când va fi sfârșitul? Eu per-
sonal nu am niciun răspuns 
la asemenea întrebări. Poate 
că unii savanți au dreptate 
să susțină părerea că apariția 
unui virus periculos precum 
Corona nu provine de la ni-
ciun experiment biologic. Mai 
degrabă, ei mențin teoria apa-
riției unor mutații în structura 
microparticulelor. 

Ca tot omul simplu, în-
treb și eu: oare aceste muta-
ții nu au nicio cauză, ele apar 
așa deodată, fără niciun su-
port explicabil științific? Mă 
opresc aici cu presupunerile. 
Nu vreau nimic altceva decât 
ca acest coșmar al omenirii să 
se termine cât mai curând.
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Dr. Adrian MAJURU, director al Muzeului Municipiului București

Bancherii Berkowitz: bănci, afaceri, comerţ (II) 

Începând cu anul 
1926, ia naștere la 
Paris, Banca Max 

Berkovitz & Co, care 
va rezista până la fali-
mentul din anul 1931.

Ce fel de bancă era 
L.Berkowitz si cum 
s-a produs falimentul? 
Banca a fost una de 
dimensiuni mici la în-
ceput iar după 1926, 
după ce și-a dezvoltat 
activitățile și s-a extins 
și în străinătate, a tins 
către dimensiunile unei 
bănci de nivel mediu ca 
forță și operațiuni ban-
care. Dar a avut o par-
ticularitate. În primul 
rând a păstrat direcția 
firmei precedente și anume 
aceea de a credita prioritar un 
anumit tip de clienți și anu-
mite zone de interes comerci-
al, așadar în formă limitativă 
de finanțare. Aflăm, dintr-un 
studiu contemporan afacerii 
Berkowitz că existau bănci 
„care au o clientelă specială, 
în loc de a face afaceri cu ori-
ce negustor, nu fac decât cu 
o categorie anume de negus-
tori. De exemplu: numai cu 
fabricanții sau comercianții 
de stofe. Această specialitate 
de afaceri oferă bancherului 
mari avantaje, dar în același 
timp și o sumă de incoveni-
ente. Așa bancherul este mai 
în curent cu situațiunea cli-
enților săi, ca și articolul lor 
de negoț, poate mai degrabă 
să distingă și să înlăture hâr-
tia de complezență: însă criza 
comercială – în materialul 
cu care negociase clienții săi 
– îl poate lovi mai rău, decât 

atunci când ar lucra cu negus-
tori de diferite articole, căci 
atunci s-ar compensa pierde-
rile ce suferă de la unul prin 
câștigul ce va avea la altul”.1 

Este ceea ce au evitat să 
mai facă preponderent frații 
Berkowitz, începând cu anul 
1926 prin înființarea Băncii 
L.Berkowitz și desființarea 
firmei casa de bancă L.Ber-
kowitz. Dar au păstrat vechea 
clientelă căreia însă i-au adău-
gat un element nou: zona spe-
culațiilor. Și aici se integrau 
într-o altă categorie de bănci 
descrise de Neuman Weiss 
încă din anul 1902: „a treia 
categorie de bănci cuprinde 
bancherii care primesc ca-
pitaluri destinate a rămâne 
la dispoziția bancherului o 
vreme mai lungă(...). Aceste 
bănci sunt nevoite să ia parte 

1  Neuman Weiss, Despre bănci. Teză 
pentru licență, Tipografia Heliade, Bu-
curești, 1922, 1902, p.24

la operațiuni mari, avansând 
sume proprietarilor sau agri-
cultorilor, și luând procente 
mari, prin care să poată plăti 
capitaliștilor procentul ca-
pitalurilor încredințate lor. 
Iau parte ca comanditari la 
afacerile de lungă durată, fac 
împrumuturi ipotecare, sau 
alte afaceri cu riscuri mari. 
Aceste bănci sunt expuse la 
mari pericole”.2

Banca L.Berkowitz nu a 
fost, desigur, singura firmă 
românească expusă crahu-
lui bursier, care a debutat în 
toamna anului 1929. Dar a 
fost printre foarte puținele 
care nu și-au mai revenit, 
care nu au mai putut fi sal-
vate în ciuda măsurilor luate 

de Banca Națională a Româ-
niei în acest sens: concordatul 
preventiv de trei ani și peri-
oada de grațiere de cinci ani. 

Debutul căderii este de-
scris într-o teză de doctorat 
din anul 1938: „(...)Îndată 
însă ce creditele internațio-
nale încep să fie restrânse și 
primele dificultăți ale bănci-
lor Europei Centrale ajung la 
cunoștința deponenților noș-
tri, neîncrederea își face loc 
cu iuțeală în rândul lor și se 
încep retragerile de depozite. 
Datorită situației critice crea-
te pieței românești, o serie de 
bănci, sunt nevoite să închidă 
ghișeele. Panica se dezlănțu-
ie cu mai multă furie printre 
deponenți. Asistăm la acel 
„run”, fuga aceea disperată a 
deponenților să-și retragă de-
pozitele de la bănci, pe care 
puține state nu au cunoscut-o 

2  Ibidem, p.25

în decursul anului 1931. Ni-
meni nu se mai gândește, nu 
mai judecă situația în care 
va fi pusă banca căreia i se 
va cere restituirea în masă a 
deponenților. Nu se mai face 
deosebirea între bănci. Se cer 
restituiri de la toate. Starea 
aceasta psihologică de neîn-
credere și panică ce s-a răs-
pândit și a avut efecte neno-
rocite în țări cu o cultură și 
o organizație de bancă mult 
mai importantă și veche, este 
cu atât mai explicabilă la noi, 
unde micul deponent nu po-
sedă câteodată nici elementa-
rele cunoștințe în materie de 
politică de bancă”.3 

Presa românească de mare 
calibru păstra însă tăcerea 
asupra acestei disperări. În 
iulie 1931, când s-a prăbu-
șit banca L.Berkowitz, ziarul 
«Universul» publica numai 
un comunicat al Băncii Nați-
onale, care suna astfel: „Tul-
burători ai ordinei au încercat 
să producă neliniște determi-
nând pe unii deponenți să 
ceară restituirea depunerilor 
de la bănci. Această încercare 
a fost dejucată. Banca Națio-
nală care supraveghează per-
manent situația pieței, a con-
statat că nu e nici un motiv 
de alarmă.(...)Publicul să aibă 
toată încrederea”.4 

Evident că nu a fost așa. 
Banca Leon Berkowitz se 
prăbușește la câteva zile de la 

3  Mihai I.Negoescu, Evoluția bancară din 
România în cadrul depresiunii econo-
mice. Teză doctorat, 1937-1938, manus-
cris, filele 53-54.

4  Un comuniocat al Băncii Naționale, 
Universul, anul XLIX, nr.174, vineri, 3 
iulie 1931, p.1

Banca L.Berkowitz la 1906 de Banca L.Berkowitz la 1906 de 
pe Lipscani 12 colţ cu Smârdanpe Lipscani 12 colţ cu Smârdan
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publicarea acestor anunțuri. 
Aflat în situatia falimentu-

lui, Max Berkowitz a garantat 
împreună cu frații săi Adolf 
și Elly Berkowitz, plata și 
executarea contractului pre-
ventiv oferit de Banca Leon 
Berkowitz S.A. creditori-
lor săi, care a fost omologat 
prin sentința Tribunalului 
Ilfov Secția I Comercial cu 
nr.2538/1931”.5 Apoi, Tri-
bunalul „examinând întrea-
ga situațiune a Băncii Ber-
kowitz, (...) cu o reputație și 
importanță recunoscute” și 
mai ales pentru că „delegații 
Elly și Adolf Berkowitz, care 
au înțeles în fața vremurilor 
grele și dificile prin care trece 
banca, să pună la dispoziția 
creditorilor Băncii averea lor 
personală imobiliară urbană 
și rurală, afectând și 75% din 
totaliatea veniturilor”6, băncii 
i se acordă dreptul la concor-
dat de către Banca Națională. 

Concordatul era „o con-
venție care se încheie între 
creditori pe de o parte și de-
bitor plus garanții săi pe de 
altă parte, prin care creditorii 
ținând seamă de dificultățile 
financiare ale debitorului lor 

5  Arhivele Statului.Municipiul București. 
Fond Berkowitz, Dosar 21-1944, fila 12

6  Arhivele Statului.Municipiul București. 
Fond Berkowitz, Dosar 21-1944, Audi-
ența Tribunalului Ilfov Secția I.Comer-
cial, Sentința Com.nr.2538 din 7 decem-
brie 1931, fila 75

consimt la o restituire parția-
lă de creanță și la eșalonarea 
plății restului creanței”.7

Drept urmare, banca a 
beneficiat „de un termen de 
trei ani de concordat cu BNR 
și un alt termen de grație de 
cinci ani prevăzuți de artico-
lul 61 al legii lichidării dato-
riilor agricole și urbane din 7 
aprilie 1934. La 7 decembrie 
1931 i s-a omologat concor-
datul dar până la 7 aprilie 
1939 nu a reușit să plătească 
nimic din datorii. În conse-
cință, „urmează să fie declara-
tă în stare de faliment fiind în 
manifestă încetare de plăți”.8 

Falimentul băncii a însem-
nat un adevărat dezastru pen-
tru frații Berkowitz care, în 
ciuda celor cinci ani de grați-
ere, nu au reușit să echilibreze 
pozitiv afacerea familiei. Elly 
Berkowitz moare înainte de 
anul 1933 iar la 10 iulie 1936 
îi urmează Max Berkowitz. 
Cu numai cinci zile înainte de 
declararea oficială a falimen-
tului însă știind deja rezul-
tatul sentinței. Adolf moare 
pe 25 mai 1939. Suma totală 
datorată creditorilor era de 
354.557.247 lei.

R ă m â n  s ă  l u p t e 
moștenitorii.

7  Arhivele Statului.Municipiul București. 
Fond Berkowitz, Dosar 21-1944, fila 91

8  Arhivele Statului.Municipiul București. 
Fond Berkowitz, Dosar 23-1944, filele 
71-72
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Imagine din strada Imagine din strada 
Lispcani la mijlocul Lispcani la mijlocul 
anilor 1920, în anilor 1920, în 
perioada de glorie a perioada de glorie a 
Băncii L.BerkowitzBăncii L.Berkowitz

Noi reglementări  
pentru pensie

1. Pensie socială din Germania pentru supravieţuitorii 
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 supravieţuitorii 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 
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Taxa de coronavirus

Guvernul din Cam-
bodgia a introdus 
„taxa de coronavi-

rus” pentru turiști. Aceștia 
vor trebui să achite 3.000 
de dolari la intrarea în țară, 
sub forma unui depozit 
care ar trebui să acopere 
cheltuielile legate de o po-
sibilă infectare cu corona-
virus. Banii pot fi plătiți 
cash sau cu cardul. Autoritățile din Cambodgia spun că în 
această sumă au fost prinse toate cheltuielile, inclusiv pentru 
testul de coronavirus (100 de dolari) sau transportul de la 
aeroport până la centrul de testare (5 dolari), spitalizarea ori, 
în caz de deces, incinerarea. Măsura a intrat deja în vigoare. 
Pe lângă această taxă, turiștii trebuie să dețină și o asigurare 
de călătorie în valoare de 50.000 de dolari.

Pandemia de coronavirus schimbă vacanțele. Cei 
care vor să viziteze Cambodgia în acest an vor 

trebui să achite cel puțin 3.000 de dolari  
înainte de intrarea în țară

Cehia renunţă la măşti

Introdusă la 19 
martie, obligativi-
tatea purtării mă-

știi i-a determinat pe 
cehi să-și confecțione-
ze acasă astfel de măști 
artizanale, în contextul 
unei grave penurii a 
acestui echipament de bază în această țară de 10,7 milioane 
de locuitori.

Măștile vor fi în continuare obligatorii în magazine și 
în transportul în comun la Praga, a cărei primărie tocmai a 
fost paralizată, un viceprimar fiind testat pozitiv pentru CO-
VID-19. Până în prezent, Republica Cehă a raportat 10.176 
de cazuri confirmate de COVID-19, între care 333 de decese.

Cel mult 5.000 de suporteri dispersați în cinci sectoare 
distincte ale unui stadion vor putea să asiste la meciurile de 
fotbal sau la evenimente similare, potrivit autorităților.

Tot din 22 iunie vor fi eliminate restricțiile de acces în 
piscine sau în grădinile zoologice, precum și regulile de dis-
tanțare socială în muzee, galerii de artă și castele.

Măsura purtării măștilor de protecție va fi ridicată, 
începând cu 1 iulie, în Cehia, cu excepția capitalei, 

a anunțat ministrul Sănătății din această țară

Scuzele unui copil

Conform „La Repubblica”, știrea a fost lansată de Gi-
ovanni Grandi, profesor de filozofie la Padova: „Un 
vecin ne oprește și ne arată (fericit) acest bilețel, pe 

care l-a găsit lângă una dintre plantele sale. L-a lăsat fiul unor 
prieteni (11 ani), cu semnătură și o bancnotă de 5 euro. Ur-
mătorul meu curs de etică publică la Universitate nu poate 
începe decât de aici”.

„Bună ziua. Mă scuzați pentru că am spart ghiveciul din 
greșeală, cu o min-
ge de fotbal. Iată 5 
euro pentru pagu-
be”, a scris copilul 
pe bilețel.

Gestul copilu-
lui a devenit viral 
în scurt timp.

Un băiat de 11 ani a lăsat un bilet cu scuze și 5 euro 
pentru pagube după ce a spart un ghiveci cu flori. 
Gestul copilului a devenit viral pe social media în 
câteva ore. Pentru multe persoane, este un gest 

care „dă speranță pentru un viitor mai bun”

Candidat la 94 de ani

„Sper că nu va trebui să îmi cer din nou scuze pentru că 
nu sunt mort”, a fost introducerea glumețului primar 
André Trigano din Pamiers, un orășel de la poalele 

Pirineilor cu o populație de aproximativ 16.000 de oameni.
Trigano are 94 de ani și se află în serviciul public de 

aproape 50, dar nu plănuiește să se retragă încă. El a câștigat 
prima rundă de alegeri în martie, iar dacă va câștiga și pe 28 
iunie, atunci va primi un nou mandat pe care îl va termina 
la vârsta de 101 ani.

Trigano s-a născut în Paris în 1925 și și-a petrecut ado-
lescența în perioada în care 
capitala franceză se afla sub 
ocupație nazistă în Al Doi-
lea Război Mondial. 

După Război, a ales să 
rămână în sudul Franței 
și a demarat o afacere de 
organizare de vacanțe și 
picnicuri. 

În Franța, 36.000 de sate, orășele și orașe  
și-au organizat prima rundă de alegeri locale în 
martie, iar în weekend-ul următor vor organiza 
și a doua rundă, după o întârziere de trei luni 

cauzată de pandemia de coronavirus

Andre TriganoAndre Trigano
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Lukas WaltonLukas Walton

Cei mai tineri 
miliardari ai lumii

Unii au moș-
tenit banii 
de la pă-

rinți, cum este cazul 
lui Lukas Walton, al 
cărui bunic a fondat 
lanțul de magazine 
Walmart din SUA. 
Când tatăl său a 
murit într-un accident de mașină, în 2015, 
Lukas a moștenit o treime din averea familiei. 
Astfel, la 32 de ani, el s-a trezit în cont cu 18,8 
miliarde de dolari!

Alții și-au creat 
imperiile financia-
re pornind de la o 
idee, cum este cazul 
lui Evan Spiegel. Pe 
când era student la 
Universitatea Stan-
ford, Evan, împre-
ună cu cel mai bun 

prieten al său, Bobby Murphy, au pus pe pi-
cioare compania Snap, care a creat aplicația 
Snapchat. Acum, la vârsta de 29 de ani, Evan 
are în cont 3,7 miliarde de dolari. 

Posterior asigurat

JLo arată încă foarte bine, deși 
are doi copii gemeni, Max și Emme, 
de 12 ani. Diva, cu averea de 400 
milioane de dolari, se teme însă 
tot timpul să nu-și piardă calitățile 
fizice. Mai ales, nu concepe să-și 
strice fundul apetisant cu care se 
mândrește mai mult decât cu ta-
lentul artistic. Dar, de teamă să nu 
pățească vreun accident neprevăzut 
la poponețul celebru, ea și l-a asigu-
rat cu o sumă uriașă: 20 milioane 
de dolari.

Cântăreața Kylie Minogue (52 
de ani), care are o avere de 100 de 
milioane de dolari, pune și ea cel 

mai mare preț pe fesele ei. De aceea, 
prințesa muzicii pop și le-a asigurat 
cu suma de 3,5 milioane de dolari. 
Australianca e convinsă că, atunci 
când e pe scenă, toți bărbații sunt 
cu ochii pe fundul ei apetisant. 

Regina muzicii country, Dolly 
Parton (74 de ani), ține și ea foarte 
mult la aspectul fizic, în ciuda vâr-
stei pe care o are. De aceea, vedeta, 
cu averea de 600 milioane $, și-a 
asigurat sânii voluptuoși cu suma 
de 500.000 $.

Cântăreața și actrița Miley 
Cyrus pune cel mai mult preț pe 
limbă, fiindcă e convinsă că o ajută 
să aibă o voce frumoasă. De aceea, 
diva cu averea de 160 de milioane 
de dolari și-a asigurat limba cu 1,5 
milioane de dolari.

Cea mai ciudată asigurare și-a 
făcut-o însă Tom Jones. Starul cu 
averea de 300 de milioane de dolari 
zice că părul de pe piept îl face sexy 
și acum, la 80 de ani. De aceea l-a 
asigurat cu 6 milioane de dolari.

Actrița Jennifer Lopez este disperată să-și protejeze  
posteriorul care a făcut-o celebră. De aceea, l-a asigurat  

cu 20 de milioane de dolari Faimoasa revistă Forbes a numărat 
anul acesta nu mai puțin de 2.095 
de miliardari în lume. Mai mult de 

jumătate dintre ei au vârste între 50 
și 70 de ani, dar câțiva și-au umplut 
pușculița cu primul miliard la vârste 
destul de surprinzătoare. Mai exact, 

47 dintre miliardarii lumii nu au 
împlinit încă 40 de ani

Regele iese din izolare

Însoțit de gărzile de corp 
și de una dintre cadânele 

sale, regele Maha Vajiralon-

gkorn (Rama X), actualul 
suveran al Thailandei, se 
plimbă cu bicicleta în stațiu-
nea montană Garmish-Par-
tenkirchen, din Germania. 
Acesta nu a mai fost văzut 
în compania soției sale, 
Regina Suthida, din apri-
lie, când s-au deplasat în 
Thailanda pentru o mare 
sărbătoare națională. 

Întrebarea este dacă nu 
cumva cea cu care a fost 

surprins 
la plim-
barea cu bicicleta este noua 
lui favorită, căci așa obișnu-
iește acest rege al desfrâului 
să procedeze. Căsătorit deja 
de patru ori și cu numeroa-
se amante oficiale „la activ”, 
Rama X nu ține cont nici de 
legile scrise, nici de cele ne-
scrise. De altfel, pe actuala 
lui soție a cunoscut-o în-
tr-un avion, în perioada în 

care aceasta era stewardesă, 
a transformat-o în amantă și 
după ce s-a descotorosit, în 
2014, de soția lui Srirasmi 
Suwadaee, mama unuia din-
tre fii săi, a făcut-o regină. Se 
pare că Rama X i-a cumpărat 
tăcerea fostei soții cu 5 mili-
oane de euro, renunțând la 
custodia copilului deoarece 
micuțul este autist.

Recunoscut pentru stilul său de viață excentric, Rama X, 
Regele Thailandei, era pe prima pagină a ziarelor în urmă cu 
trei luni, când a ales să se izoleze cu 20 de femei pe perioada 

pandemiei. Acum, după criză, acesta surprinde din nou...

Jennifer  Jennifer  
LopezLopez

Evan SpiegelEvan Spiegel



xvcbzfhgkshgkscaneasca

  GAZETA ROMÂNEASCĂGAZETA ROMÂNEASCĂ   ••  2828 Joi ,  25 iunie  2020Joi ,  25 iunie  2020

GAZETA UMORISTICĂ

INCURSIUNI ÎN 
UNIVERSUL EPIGRAMEI 

ROMÂNEȘTI
Selecţii: Laurențiu Ghiță
Genţiana Groza - Cluj Napoca
Nevastă înțelegătoare
Pe bărbat l-a-ncărunțit
Cu limbajul ascuțit,
Dar promite că se schimbă
...După un transplant de limbă!

Complimente reciproce
După multă vreme fără să se vadă,
Două cam trecute se-ntâlnesc pe 

stradă:
-Câte-ar vrea s-arate tinere ca tine!
-Mulțumescu-ți dragă, nici tu 

n-arăți bine...

Antigripală
Deși virusu-i rebel,
Nu mă tem deloc de el,
Mă dezinfectez, adică
...Fac gargară cu pălincă.

Farmec amețitor
Parfumată și frumoasă,
Îl dă gata pe un june,
Cu mărgele, arătoasă 
...Pălincuța cea de prune.

Ion Cuzuioc (Chişinău)
Sfat carieristului
E necesar să-ți umfli pieptul
Și să o faci, căci are rost,
Cu subalternii pe deșteptul
Cu șeful însă, tot mai prost!..

Unui candidat, care vorbește cu 
mâinile-n buzunare

-Ai ceva în buzunare
De-ți bagi mâna la-ntâmplare?
-N-am nimic în astă zi,
Dar, de mă votați, va fi.

Conformare
Și-ar schimba părerea sa
Prostul, cât ar fi de mare,
Dar la mijloc e altceva:
... Nu o are!

Un demnitar de stat
Zi și noapte mă gândesc,
Țării ca să-i fie bine;
Și am hotărât, firesc,
Să încep chiar de la mine.

UMOR
– Care e diferența dintre un nevro-

tic, psihotic și un psihiatru?
– Nevroticul construiește castele în 

aer, psihoticul locuiește în ele, iar psi-
hiatrul cere chiria.

*
Care este diferența dintre doctori și 

pacienți într-un spital de psihiatrie?
– Pacienții se fac bine și pleacă.

*
De ce durează mai puțin psihanaliza 

la bărbați?
Nu mai e nevoie să-i readuci în copi-

lărie, pentru că ei sunt deja acolo.

*
Psihiatrul întreabă:
– Au mai existat în familia dumnea-

voastră cazuri cu boli mintale?
– Da, acum trei ani sora mea a re-

fuzat să se căsătorească cu un american 
miliardar…

*
Înainte, aveam personalități multi-

ple. Acum, noi toți ne simțim foarte 
bine.

*
- Am auzit că te-ai însurat. Ce te-a 

apucat? 
- Nu mai voiam să umblu cu alte 

femei. 
- Și acum? 
- Acum vreau...

Se reiau zborurile

De câteva zile, 
Israelul a reluat 
în forță zboru-

rile. Ultimele cifre de la 
Ministerul Muncii spun 
că încă 10.000 de cetă-
țeni au fost zburați de 
la serviciu numai de la 
începutul lunii. „Țara 
noastră ia avânt, până la 
finalul lunii estimăm că 
alți 20.000 de israelieni 
își vor lua zborul de la 
muncă”, a anunțat premierul Netanyahu.

Primul ministru a adăugat că toate 
aceste zboruri au fost gratuite. „Oamenii 
zburați de la serviciu nu au fost taxați de-
loc de către Ministerul de Finanțe. Dar nu 
exclud posibilitatea ca, după câteva luni, 
să începem taxarea lor. Statul nu poate 
asigura zburatul de la muncă în mod gra-
tuit; la un moment dat, această practică 
va trebui taxată”, a spus Netanyahu.

Ministrul Muncii a făcut însă o preci-
zare pe care o consideră extrem de impor-
tantă. „Au fost zburați de la serviciu doar 
muncitorii din mediul privat. De această 
ofertă nu vor beneficia deloc angajații 
statului, ba dimpotrivă. Nu doar că nu 
va zbura niciun bugetar din funcție, dar 
vor și ateriza unii noi.”
 


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

BEEP  BEEP
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Volei în Israel

Echipa națională israeliană va juca împotriva 
reprezentativelor Bulgariei și Austriei în ia-
nuarie 2021. În caz de victorie, echipa isra-

eliană va putea concura în Campionatul European 
de Volei ce va avea loc în 2021.

Deși reprezentativa Israelului nu a câștigat ni-
ciodată Campionatul European, echipa are unul 
din cei mai buni antrenori din lume, Arie Selinger. 

Selinger, un supraviețuitor al Holocaustului, 
și-a descoperit pasiunea pentru sport după sosirea 
în Israel în 1945. El a antrenat reprezentativele 
de volei ale Statelor Unite și Japoniei înainte de 
a prelua naționala de volei a Israelului în 2007. 
Mulțumită eforturilor sale și talentului echipei, 
Israelul a ajuns la Campionatul European pentru 
prima oară în 2011. Selinger e considerat unul 
din cei mai buni antrenori de volei din lume.  
Fiul lui, Avital, e în prezent antrenorul naționalei 
de volei masculin a Israelului.

Asociația Israeliană de Volei a câștigat 
la tragerea la sorți dreptul de a găzdui 
meciurile dinaintea finalelor europene

Federer, ameninţat

Federer, Djokovic și Rafael 
Nadal sunt foarte atenți, în 
public, să nu se critice prea 

mult, dar se pare că tatăl jucăto-
rului sârb nu ține cont de acest 
cod al gentlemenilor.

Invitat la o emisiune a televi-

ziunii sârbe Sport Klub, 
Srdjan Djokovic a fost 
întrebat: „De ce credeți 
că Federer mai joacă la 
40 de ani?”

„Fiindcă nu accep-
tă că Djokovic și Nadal 
sunt mai buni ca el. Du-
te la tine acasă, crește-ți 
copiii, schiază, fă ceva! 
Tenisul nu înseamnă to-
tul în viață. Pentru fiul 

meu este doar o distracție. Fede-
rer este un mare rival pentru fiul 
meu, dar nu este destul de bun ca 
să fie comparat cu Novak”, a spus 
tatăl liderului mondial.

Federer va împlini 39 de ani în 
luna august.

Tatăl sârbului Novak Djokovic, liderul mondial al tenisului 
masculin, l-a sfătuit pe elvețianul Roger Federer, unul 

dintre principalii adversari ai fiului său,  
să se apuce de altceva

Au sărbătorit în stradă 
câştigarea Cupei Italiei

Echipa lui Gennaro 
Gattuso a câștigat 
Cupa Italiei, după 

ce a învins-o pe Juventus la 
penalty-uri.

Fanii n-au mai ținut cont 
de măsurile de distanțare so-
cială, ci au ieșit grămadă pe 
străzi să sărbătorească.

Ciro a fost cel mai fericit 
om din lume. A tras cu pisto-
lul de bucurie că Napoli și-a 
adjudecat primul trofeu din ultimii șase ani.

Partida s-a desfășurat cu porțile închise, iar jucătorii și-au luat 
singuri medaliile din cui, din motive de precauție.

Fanii lui Napoli au sărbătorit câștigarea Cupei Italiei, iar 
suporterii nu au mai ținut cont de măsurile  

de distanțare socială

VEȘTI de Ion Cristofor
Mă întreb cine a inventat 
singurătatea
Cine gaura cheii, cine sânii 
femeii
Greu de răspuns când în casa 
poetului intră deșertul
Când nimeni nu mai vorbeș-
te decât în șoaptă

Înțelepții s-au retras cu toții 
în pustie
Ninge pe masa de scris
Peste capul înghețat al 
scribului
Ca un nor
Trec veștile întunecate ale 
lumii.

COLȚUL POETULUI
Roger FedererRoger Federer
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Magdalena BRĂTESCU

„Primadona” de Jeffrey Hatcherde Jeffrey Hatcher
la Teatrul Gesher

Dramaturgul american 
Jeffrey Hatcher și-a 
adaptat piesa „Com-

pleat Female Stage Beauty” 
(1999) într-un scenariu de 
film cu titlul prescurtat „Stage 
Beauty” (2004) regizat de Ri-
chard Eyre.

Pe scena Teatrului Gesher se 
numește „Primadona” și este o 
melodramă romantică de epocă 
despre actorul Edward Kynas-
ton, în traducerea lui Roy Hen și 
dramaturgia Katiei Shashonski. Acțiu-
nea se petrece în secolul al XVII-lea, pe 
vremea când personajele feminine din 
teatrul elisabetan erau jucate de bărbați 
în travesti. Kynaston (Sasha Demidov), 
cel mai bun actor al scenei londoneze, 
un bărbat talentat, frumos și cu farmec 
personal, costumat în Desdemona, cu-
cerește la fiecare apariție publicul și ad-
miratorii de ambele sexe.

Montarea modernă a regizorului 
bulgar Alexander Morfov introdu-
ce publicul prin procedeul teatrului 
în teatru pe scena engleză, în spatele 
cortinei, în culise, în cabina vedetei și 
în lumea aristocrației legată de viața 
teatrală. Consider puțin exagerată co-
relația cu publicul israelian înainte de 
începutul fiecărui act prin intermediul 
„directorului de scenă” Uri Yaniv care, 
traversând bariera actori-spectatori, se 
plimbă prin sală făcând remarci, chi-
purile amuzante, despre ocupanții lo-
curilor și, în paralel, prezentând perso-
najele shakespeariene și interpreții lor, 
actorii englezi. Muzica, luminile, apla-
uzele înregistrate, fluierăturile ar fi fost 
suficiente pentru crearea atmosferei!

Piesa lui Hatcher nu trebuie privită 
simplist, doar pe nivel sinoptic. După 
ce femeilor li s-a interzis să suie pe sce-
nă pentru a juca roluri feminine, într-o 
bună zi, criticul de teatru Pips (Gilad 

Klatter) are ideea de a încredința rolul 
Desdemonei unei femei. Aceasta este 
Maria, cabiniera lui Kynaston, care sub 
pseudonimul Margaret, va face furori 
într-un teatrul rival. Succesul ei îl de-
termină pe regele Charles al II-lea să 
schimbe legea în Parlament și să ac-
cepte ca rolurile feminine să fie jucate 
chiar de femei, interzicând în același 
timp travestiurile. 

Kynaston rămâne fără angajament 
și trăiește o dramă. E incapabil să inter-
preteze roluri de bărbat și se confruntă 
cu desconsiderarea, decăderea și sără-
cia. Toate încercările lui de a se adapta 
noilor condiții sunt zadarnice. Până la 
urmă eșuează într-un Club Drag Que-
en care, ca gen, desigur nu corespunde 
calităților lui. Disperat, va accepta o 
soluție de compromis, aceea de a da 
indicații regizorale Mariei/Margaret 
pentru rolul Desdemona. Cei doi re-
petă împreună scena strangulării, Ky-
naston intrând atât de bine în pielea 
personajului Otello, încât actrița și toți 
privitorii cred că a ucis-o cu adevărat. 

Care sunt însă dedesubturile piesei? 
Regizorul Alexander Morfov reușește 
să le transpună caleidoscopic picu-
rându-le în fiecare scenă, în fiecare 
personaj. Vedeta adorată de public, 
ridicată pe piedestal, e nepregătită să 
coboare la nivelul cerșetoriei unui rol, 

sau a unui împrumut. O cabi-
nieră ajunge star doar pentru 
că e deschizătoare de drumuri, 
apoi e înghițită de rivalități im-
batabile. Un critic teatral poa-
te ridica în slăvi o piesă sau un 
actor și, la fel de bine, antrena 
dezastrul unui teatru, montări, 
ori interpretări. 

Există și sugestii referitoare 
la arta actorului, la firescul și 
sinceritatea artistului, la core-
lația cu partenerul, la modul 

cum transmite publicului mesajul au-
torului, sau al său personal. Un actor 
este cu adevărat talentat atunci când 
poate juca orice rol și se poate tran-
spune în pielea oricărui personaj. Iar 
cel mai emoționant mi s-a părut aspec-
tul luptei actorului cu sine însuși, cu 
neîncrederea în talentul său, cu teama 
de nereușită. Publicul vede de aproape 
fițele, invidia, frustrările, vedetismul, 
conflictele din spatele scenei.

Spectacolul e animat cu cântece, 
dansuri (coregrafia Saar Magal), ligh-
ting design (Alexander Sirikin) cu spo-
turi, stroboscop, lumini de atmosferă 
reală și teatrală, de scene parodistice, 
solo-uri în engleză.

Starul serii este desigur Sasha De-
midov, de nerecunoscut în travesti, cu 
dăruire totală rolului, prin mișcare, pri-
viri, gestică, durere, totul autentic. Ală-
turi de el, inegalabilul, cameleonicul 
Miki Leon (directorul teatrului, actor, 
baron), Henri David (duce bisexual), 
Ruth Rasiuk (amanta regelui), Alon 
Friedman (regele), Karin Saruya (Mlle 
Dubonet), Yael Toker (lady Marswell), 
Neta Spiegelman (actrița tânără), Pao-
lo Eduardo Muoro (fotograful).

Teatrul Gesher oferă o montare re-
ușită despre cum se realizează un spec-
tacol și cum arată viața actorilor privită 
din spatele scenei.
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Jurnal diplomatic, opinii şi controverse

Ambasadorul Israelului 
Avi Millo (între 1997-
2001 acreditat în Ro-

mânia), a fost un diplomat 
experimentat și un om de stat 
de un înalt profesionalism. El 
a servit extrem de bine Statul 
Israel pe linia îndatoririlor ex-
terne și a celor interne, cariera 
sa îndelungată  fiind un bun 
prilej de mândrie pentru țara 
noastră pe care a reprezen-
tat-o cu cinste. 

Înaintea sa, în România a 
fost acreditat la București o 
altă mare personalitate a di-
plomației, amb. SUA Alfred 
H. Moses (n. 24 iulie 1929 
în Baltimore, Maryland.). 
Prestigios avocat, sub admi-
nistrația Clinton, Moses a 
fost ambasadorul SUA în Ro-
mânia, între 1994-1997 și a 
fost distins cu Medalia „Mare 
Cruce a României (Ordinul 
pentru Merit)” de către preșe-
dintele României, Ion Iliescu, 
fiind singurul american care a 
primit această distincție.

Moses a publicat în iulie 
2018 cartea „Jurnal bucureș-
tean: călătoria ambasadorului 
american”. Pe marginea aces-
tui jurnal, ES Avi Millo, face 
câteva însemnări interesante:

„Când Alfred H. Moses 
a fost nominalizat, în 1994, 
pentru funcția de ambasador 
al Statelor Unite în Româ-
nia, s-a gândit la influențarea 
profundă și sensibilă a vieții 
publice și la oportunitatea de 
a-i modela istoria. Washing-
tonul, la acea vreme, nu era 
interesat, în mod deosebit, de 
această țară și, prin urmare, 
își reamintește Moses, „De-
partamentul de Stat și Casa 
Albă păreau mulțumiți să-mi 
încredințeze România, atât 

timp cât politicile pe care le 
urmăream erau în concor-
danță cu interesele SUA și 
câtă vreme guvernul român 
nu s-a plâns de asta”(p. 181). 

În observațiile sale, am-
basadorul israelian Avi Millo 
spune că Moses era încredin-
țat că el a fost cel care a reușit 
să schimbe destinul României 
într-un moment de cotitură 
crucial în istoria sa - imediat 
după revoluția care l-a mă-
turat pe Nicolae Ceaușescu. 
Cu siguranță, contactele 
personale ample pe care le-a 
avut Moses cu conducerea 
politică românească, merită 
laude, remarcă Millo dar tot-
odată ambasadorii ar trebui 
întotdeauna să rețină faptul 
că, orice succese ar obține, 
meritul lor este doar parțial. 
Desigur, în cazul lui Moses, 
aceste succese s-au datorat, în 
bună măsură, Statelor Unite 
ale Americii.

Moses descrie eforturile 
sale făcute prin AJC la sfâr-
șitul anilor ’70 și de-a lungul 
anilor ’80 pentru a ajuta evreii 
români în obținerea permisi-
unii de a emigra, în principal 
în Israel. El povestește despre 
întâlnirile sale cu Ceauses-
cu și eforturile sale de lobby 
pentru prelungirea anuală a 
statutului Națiunii Cele mai 
Favorizate (MFN) pentru Ro-
mânia, în schimbul emigrării 
evreiești, printre altele.

Din nou ES Avi Millo re-
marcă că, fără îndoială, Mo-
ses are meritul facilitării ple-
cării a mii de evrei, dar nu a 
fost singur în această luptă. 
Ambasada Israelului și agen-
ția guvernamentală israeliană 
Nativ au fost cel puțin la fel 
de active. El descrie o întâlni-

re „neplăcută” la Washington 
cu coordonatorul israelian 
pentru emigrarea evreilor în 
care Moses a contestat tacti-
ca Israelului, inclusiv plățile 
către guvernul român pentru 
fiecare evreu care urma să ple-
ce, argumentând că „grupul 
nostru din Statele Unite avea 
puterea de a scoate evreii” (p. 
9).

Este șocant să citim că re-
lațiile Israelului cu comuni-
tatea evreo-română, așa cum 
le descrie Moses, erau  altfel 
decât noi le știam. Avi Millo 
adaugă: „dacă autorul ar fi 
verificat faptele cu ajutorul 
meu (am funcționat la Bucu-
rești în aceeași perioadă), i-aș 
fi putut împărtăși detaliile 
unei importante întâlniri din 
1997 între ministrul de ex-
terne Adrian Severin și prof. 
Cajal [președintele comuni-
tății evreiești]. Contrar afir-
mației lui Moses, ministrul 
mi-a cerut, de fapt, sprijinul 
pentru a-l convinge pe șeful 
comunității să fie de acord cu 
crearea unei fundații care să 
unească Federația Comuni-
tăților Evreiești din România 
și WJRO. La acea întâlnire, 
i-am cerut lui Cajal să țină 
cont de faptul că, pe lângă cei 
11.000 de membri ai comu-
nității locale, sute de mii de 
evrei români, inclusiv mulți 
supraviețuitori ai Holocaus-
tului, și-au găsit un cămin 
în Israel și că, cu siguranță, 
aveau dreptul să beneficieze 
de veniturile obținute din 
restituirea comunitară. Cajal 
a fost de acord și a fost des-
chisă astfel calea către crearea 
Fundației Caritatea”.

Poate fi descrisă misiunea 
lui Moses ca un exemplu al 

modului 
pur  d i -
plomatic 
de a ac-
ționa? A 
fost eficientă tactica lui de a 
favoriza și de a lega prietenie 
cu anumite personalități, în 
timp ce le ocolea pe altele - 
creând animozitate în inimile 
și mințile oamenilor impor-
tanți? Cu siguranță, nu toată 
lumea din cercurile politice 
românești de la acea vreme 
s-a simțit confortabil față de 
acest modus operandi. În-
tr-adevăr, până astăzi, unii 
înalți politicieni români cred 
că a acționat nedrept și că a 
fost neprietenos față de ei.

În relatarea desfășurării 
mandatului său în România, 
Moses nu își exaltă, oare, di-
mensiunile personale ale acti-
vității sale și nu își exagerează, 
oare, propria sa importanță? 
În mod clar, nu a fost singu-
rul ambasador la București 
la acea vreme care a căutat să 
îi ajute pe români să devină 
europeni respectați, așa cum 
meritau să fie. Cei mai mulți 
dintre noi ne-am văzut misi-
unea într-o lumină similară. 
Eu am avut întotdeauna con-
vingerea, însă, că diplomații 
detașați în România ar trebui 
să țină cont de sensibilitățile 
românești - cel mai mult în 
discuții bilaterale discrete cu 
privire la chestiuni interne - 
și, în același timp, să priveas-
că interesele propriei țări.”

Aceste observații critice 
ale amb. Avi Millo, un mare 
prieten al poporului român, 
sunt speciale și analizează 
profund mărturisirile din jur-
nalul unui alt mare diplomat, 
Alfred Moses. 

ES Avi MiloES Avi Milo
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PROTV 
INTERNAȚIONAL
JOI, 25 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 Știrile ProTv
23:45 La Bloc
00:15 Teleshopping

VINERI, 26 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, 27 iun. 2020

06:15 Ce spun românii
07:00 Știrile ProTv 
10:30 La Măruță
11:30 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, 28 iun. 2020

06:15 Ce spun românii
07:00 Știrile ProTv 
10:30 Acasă șa români
11:30 Ce spun românii

12:15 Superspeed
12:45 Teleshopping
13:00 Arena bucătarilor
13:30 Lecții de viață
14:25 Știrile ProTv 
14:30 Ce se întâmplă, doctore?
15:00 ApropoTv
15:45 Ce spun românii
16:30 Lecții de viață
18:00 România, te iubesc!
19:00 Știrile ProTv 
20:00 Superspeed
20:30 Las Fierbinți
21:30 Inimă de țigan
22:45 Acasă la români
23:30 ApropoTv
00:15 Teleshopping

LUNI, 29 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
00:00 Teleshopping

MARȚI, 30 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
00:00 Teleshopping
MIERCURI, 1 iulie 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, 25 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 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, 26 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, 27 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 Gala umorului
14:00 Telejurnal
14:30 La un pas de România
15:00 Dăruiește, Românie!
16:30 A doua emigrare
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 Cuibul salamandrelor
00:45 Actualitate TVRi
DUMINICĂ, 28 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
10:25 Diasporadar
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 Actualitate TVRi
15:00 TeatruTV
16:40 Cooltura
17:05 Festivalul Hariclea Darclee
18:00 Telejurnal Moldova
19:00 Memorialul durerii
20:00 Telejurnal
20:50 Miracolul EU
21:00 Gala umorului
23:00 Bietul Ioanide

LUNI, 29 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 Expedițiile memoriei 
22:00 Avocatul dumneavoastră
23:30 Câștigă România!
00:30 Cap compas
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MARȚI, 30 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 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 Expedițiile memoriei
22:00 Învestiți în România
23:30 Câștigă România!
00:30 Cap compas

MIERCURI, 1 iulie 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 Expedițiile memoriei
22:00 Articolul VII.
23:30 Câștigă România!
00:30 Cap compas

Editura „Familia” vă recomandă:
„GAZETA ACADEMICĂ”

- ediţia 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 Oamenii din jurul tău par obosiți și depășiți 

din punct de vedere psihic și ai senzația că 
venirea anotimpului călduros este așteptată 
de toți la nivel energetic.

Încercând să faci întotdeauna lucrurile de 
una singur, rămâi captiv în fața eșecului. Pe 
parcursul acestei săptămâni, te gândești să 
faci câteva schimbări în propriul cămin.

Remarci cu regret că o prietenie importantă 
pentru tine s-a transformat într-o legătură cu 
implicații sociale. Indiferent de orice decizie, 
știi doar că trebuie să acționezi.

Pare a fi momentul potrivit să începi să faci 
lucruri pentru tine. Chiar dacă modul în care 
se desfășoară evenimentele nu îți oferă indi-
cii despre ceea ce va urma, rămâi concentrat.

În mai multe situații în care te vei afla, vei fi 
radical de onest cu cei din jur. Această „des-
chidere socială” pare să îi sperie pe mulți 
dintre interlocutorii tăi.

Nimic nu poate fi mai descurajator pentru 
tine decât nesusținerea anumitor persoane. 
Din păcate, ești mult prea „dependent” de 
părerile celor din jur.

Începi să devii mai conștientă de neajunsuri-
le emoționale pe care le ai în relația persona-
lă. Această stare de sine te ajută să iei decizii 
corecte în această direcție.

Nu ai niciun plan stabilit, obiective profesi-
onale notabile nu ai de îndeplinit, iar liber-
tatea pe care o trăiești în plan personal, îți 
organizează de la sine întreaga viață.

Îți dorești cu ardoare să ai parte de acele în-
ceputuri la care visezi, dar te simți blocat. 
Indiferent de ce spun cei din jur, tu ești sin-
gurul care poate aduce schimbarea în viața ta.

În viața personală, o să înveți să vezi lucrurile 
cu sufletul, fără prea multă rațiune implicată. 
În mijlocul celor dragi, reușești să te reculegi 
și să reiei lupta cu toate provocările.

Sunt mulți cei care au încredere în tine, dar 
indiferent de ceea ce ți se transmite, consideri 
că nu este suficient. Majoritatea deciziilor pe 
care le iei sunt inspirate de ceea ce îți dorești.

Indiferent unde te vei afla, în perioada ur-
mătoare vei căuta să petreci mai mult timp 
singur. Este tot ceea ce ai nevoie pentru a te 
detașa de ceea ce se întâmplă în jur.
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Plăcintă cu cireşe

Se curăță cireșele de 
sâmburi, se taie și se 
pun cu zahărul la fiert. 

Se lasă 20 de minute să scadă 
bine, se trage de pe foc și se 
pune esența.

Pentru aluat, se ameste-
ca făina cu untul, se adaugă 
apa, smântâna și sarea. Alu-
atul obținut se împarte în 
două. Se întind două foi, se transferă una în tava de copt, se așază 
cireșele, se acoperă cu a doua foaie și se coace 25 de minute.

Ingrediente: pentru aluat:  450 g făină, 150 g unt, 50 
ml apă, 100 ml smântână grasă, 1/2 linguriță sare, pentru 
umplutură: 500 g cireșe, 100 g zahăr pudră, esență de 
migdale

Care sunt cele mai 
bune condimente iuţi

Mâncarea picantă 
îmbunătăţeşte 

digestia
Unul dintre bene-
ficiile imediate ale 
preparatelor iuți 
se simte asupra di-
gestiei. Un procent 
moderat de condi-
mente iuți în mâncare ajută stomacul să digere mai 
ușor carnea, ciupercile și pastele, deoarece stimulează 
secreția sucurilor gastrice. În plus, mâncarea pican-
tă te scapă de balonare, dacă te confrunți cu această 
problemă la fiecare masă. 

Picanteriile îmbunătăţesc circulaţia
Un alt beneficiu care se simte foarte repede după o 
masă picantă, este legat de circulația periferică, mai 
ales dacă ai tot timpul mâinile și picioarele reci. Vei 
observa în cel mult o oră cum picioarele se încălzesc, 
obrajii se înroșesc și circulația sângelui este stimulată, 
ceea ce este benefic și pentru inimă.

Mesele condimentate ţin inima sănătoasă
Uleiurile volatile și acizii iuți din ardei și din piper 
combat inflamațiile în corp și în sânge, stimulează 
circulația sângelui prin artere, ajută la o mai bună 
oxigenare a inimii și o mențin sănătoasă. Multe studii 
au demonstrat că substanțele benefice din ardeii iuți 
previn formarea de cheaguri în sânge.

Atacă celulele canceroase
Câteva studii moderne au arătat că substanțele iuți 
din ardei și curry, capsaicina în mod special, împie-
dică dezvoltarea celulelor canceroase, ba chiar le face 
să dispară, fără să afecteze celulele sănătoase din jur.

Te ajută să menţii o siluetă subţire
Persoanele active, care fac multă mișcare și care mă-
nâncă sănătos nu trebuie să se ferească de mâncarea 
picantă. Introduse în dietele de slăbit, condimentele 
iuți au și rolul de a grăbi arderea grăsimilor acumulate 
pe pereții vaselor de sânge și în țesuturi.

Cele mai bune condimente iuți sunt paprika, chili, 
curry, piper negru, hrean, muștar, șofran.

Preparatele iuți și puternic aromate din 
bucătăria indiană sau asiatică sunt delicioase, 
mai ales pentru cei cărora le place mâncarea 
picantă. Consumate cu măsură, acestea nu 

au decât beneficii asupra organismului. Iată 
care sunt cele mai importante:

Cum alegi o sticlă de vin

Un vin de calitate este cel 
care are indicat pe eti-
chetă denumirea, po-

dgoria și soiul de strugure. Vi-
nurile franțuzești, de exemplu, 
au pe etichetă sistemul AOC 
(Apellation d’origine contrôleé), 
o garanție ca ceea ce scrie pe eti-
cheta, chiar se afla în sticlă.

- Anul recoltei, numit „millésime” în franceză, este un detaliu 
foarte important în cazul vinurilor de calitate. În general, căutați 
să cumpărați vinuri mai vechi de 4 ani.

- Mai trebuie să vă uitați și la conținutul de alcool. Vinurile de 
masă, pe care le beți împreună cu o mâncare obișnuită, au între 
8,5 și 9,5%. Cele de calitate superioară au peste 10% alcool. 
Asta în privința vinurilor franțuzești, considerate a fi cele mai 
corecte din lume.

- Cumpărați vinul numai din locurile special amenajate. De 
exemplu, dacă intrați vara într-un magazin și vedeți că sunt peste 
30 de grade Celsius, mai bine nu cumpărați. Vinurile ținute la 
cald își pierd calitățile. La fel și cele care stau prea mult în lumină.

- Un alt sfat este ca atunci când mergeți să cumpărați o sticlă 
de vin, să o întoarceți cu fundul în sus. Dacă lasă depuneri, nu 
o cumpărați. De asemenea, agitați-o puțin și observați urmele 
lăsate pe gâtul sticlei. Cele mai bune vinuri, consistente, lasă o 
urmă cât mai pregnantă.

Cum alegi un vin bun dintre zecile de sortimente de pe 
rafturile magazinelor? Ce diferență există între un Merlot 
sau un Pinot Noir din 2009 și altul din 2015? De ce este 

important gradul de alcool?
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Dexametazona,  
undă verde de la OMS

„O r g a n i z a ț i a 
Mondială a Să-
nătății (OMS) 

salută rezultatele 
studiului clinic ini-
țial din Marea Brita-
nie care arată că dexametazona, un 
corticosteroid, poate salva viața pa-
cienți lor bolnavi de COVID-19 în 
stare Critică. Pentru pacienții ven-
tilați s-a demonstrat că tratamen-
tul reduce mortalitatea cu aproxi-
mativ 1/3, iar pentru pacienții care 
necesită doar oxigen, mortalitatea 
a fost redusă cu aproximativ 1/5”, 
a transmis Organizația Mondială 
a Sănătății.

Beneficiul a fost 
observat doar la pa-
cienții grav bolnavi 
de COVID-19, nu și 
la pacienții cu o for-
mă mai ușoară a bo-

lii. „Acesta este primul tratament 
care se dovedește a reduce morta-
litatea la pacienții cu COVID-19 
care necesită oxigen sau ventila-
ție. Aceasta este o veste grozavă și 
felicit Guvernul Marii Britanii și 
Universitatea din Oxford care au 
contribuit la această descoperire 
științifică salvatoare”, a spus dr. 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
directorul general al OMS.

Dexametazona este un steroid ieftin și des folosit ca 
antiinflamator încă din anii‚ 60, poate salva viețile pacienților 

de Covid-19 aflați în stare gravă

Mască nouă

Procesul de dezinfectare durează aproxima-
tiv 30 de minute. Utilizatorii nu trebuie 
să poarte masca în timp ce aceasta este 

conectată la încărcător, a atras atenția profesorul 
Yair Ein-Eli, care a condus echipa de cercetare de 
la Universitatea Technion din Haifa.

Noua mască este dotată cu un port USB ce 
se conectează la o sursă de energie, cum ar fi un 
încărcător standard de telefon mobil, care încăl-
zește un strat interior din fibre de carbon până la 
o temperatură de 70 de grade Celsius, suficient 
de ridicată pentru a distruge virusurile.

Potrivit lui Ein-Eli, măștile de unică folosință, 
la mare căutare la nivel mondial în timpul crizei 
sanitare, nu sunt economice și nici prietenoase 
cu mediul înconjurător. „Ele trebuie să fie reu-
tilizabile și prietenoase, iar aceasta este soluția 
noastră’’, a spus el.

Profesor Allon Moses, specialist în boli infec-
țioase la Centrul Medical Hadassah din Ierusa-
lim, a declarat că o expunere de jumătate de oră 
la o temperatură de 70 de grade Celsius distruge 
„fără îndoială’’ coronavirusul. El a atras atenția, 
însă, că încălzirea repetată poate „dăuna hârtiei 
sau materialului măștii și distruge în viitor ca-
pacitatea acesteia de protecție împotriva bolii’’. 
În timpul testelor, prototipul a fost expus la do-
uăzeci de cicluri de încălzire de câte jumătate de 
oră, fără a fi observat un efect negativ asupra 
durabilității, a precizat Ein-Eli. „Putem garanta 
până la câteva zeci de cicluri, fără niciun risc’’, 
a spus el.

Prototipul are aspectul unei măști sanitare 
standard N95, cu o valvă în partea frontală și 
benzi de susținere după urechi.

O echipă de cercetători din Israel a 
inventat o mască sanitară ce poate distruge 

coronavirusul prin intermediul căldurii 
generate de curentul electric de la un 

încărcător de telefon mobil

Modificări ale ADN-ului 
uman pentru vindecare

Autoritatea de inovare a 
Israelului (IIA) a alocat 
36 milioane de șekeli 

pentru instituțiile academi-
ce ale țării și pentru mai mul-
te companii pentru a promova 
CRISPR, o tehnologie pentru 
a face modificări la genom. 
Există o emoție răspândită în 
cercurile științifice, după ce 
CRISPR a fost administrat, 
pentru prima dată, în interiorul 
corpului uman luna trecută, în 
încercarea de a trata afecțiunea 
genetică care provoacă orbirea. 
Se consideră că editarea geno-

mului, care implică modificări 
ale ADN-ului, pentru a re-
zolva o problemă de sănătate, 
poate vindeca cancerul și tul-
burările de sânge, dar și boli 
genetice rare pentru care nu 
sunt dezvoltate medicamente. 
Editarea genomului este deja fo-
losită în agricultură și cercetare și 
se speră că succesele pe animale 
- cum ar fi reducerea severității 
pierderilor de auz genetic la șoa-
reci - vor oferi cunoștințele de 
care oamenii de știință au nevoie 
pentru a avansa cercetările pri-
vind sănătatea umană.

Israelul creează un grup de lucru 
menit să aducă un nou nivel de 

acuratețe la editarea genomului, în 
speranța că va deschide calea spre 

remedii pentru diverse afecțiuni 
medicale
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GAZETA REBUS - INTEGRAME

ORIZONTAL: 1. Plină de pasiune (fem.) 
2. Oraş în Turcia — Lipsit de dinţi. 3. Ha-
ină (pop.) — Legătură de... motocicletă. 4. 
Vechiul nume al insulei Koos — A executa. 
5. Omorât — Nordul Israelului. 6. Poftim! — 
Zeiţele la vechii semiţi — Ba. 7. Document 
oficial între două ţări — Veche poveste. 8. 
Localitate în Franţa — Măsurători în lat. 
9. Făcut mai puţin des — Zeul amorului la 
Greci. 10. Formă de exprimare care aduce 
a italiană.

VERTICAL: 1. Se ocupă cu prinsul peşti-
lor. 2. Aceasta e o prăvălie cu fel de fel de 
lucruri vechi. 3. Curtea sultanilor de odini-
oară — Oraş în Spania. 4. Afluent al Tisei 
— Mică-aşezare umană — În pile! 5. Insula 
lui Monte Cristo — Înalţi dar... mai mici! 
6. Nota scriitorului — Piatră semipreţioasă. 
7. Asaltat — Faţă în limbaj cosmetic. 8. 
Puţintel — Soţi înainte de nuntă! 9. Merge 
în cântece cu la-la — Plin de inimă. 10. 
Metodă de conducere dictatorială.

CUVINTE RARE: ENEZ, CIA, ANAT, OID, 
ADRA, IZA, IF.

Soluțiile jocurilor din numărul trecut:
Integramă: c, s, c, f, v, capacitate, legitimat, mora-

litate, recitator, mine, on, ni, fi, crisan, ce, ae, tura, 
roman, ser, vena, apa, i, a, egumeni, saritor, li, pot, 
letal, nasol, nori, siretenie.

Pag. 36: fidelitate, acoperitor, timiditate, a, ica, atat, 
lana, anale, ivi, sciti, tacit, cota, atacat, rac, tanin, 
lita, iritata, er.

Pag. 37: a) pauza, roada, istorie, ger, scinteie, as, 
tulai, amplu, oti, fitil, r, ni, mic, rufa, tractoare, m, 
orientare, aratare, lic, sobol, st, go, amar, studiu. b) 
satanicesc, egalizator, rivalitati, etate, atot, nalu, ali, 
i, itire, izic, totalizati, aru, aratos, tirani, ast, ecarisa, 
ii. c) tabara, sat, acuma, spor, racoritori, aparator, m, 
gata, opari, arili, adat, na, america, ata, ilicit, rotita, 
alo, iritant, ar. d) indemanare, pieton, tel, ospatar, 
fe, cirni, atom, opis, miare, numiri, imn, dra, brunat, 
ring, unita, i, tiriitor, emitatoare.

Un călător ajunge la hanul „Ghe-
orghe și Balaurul”. Bate la ușă, 
aceasta se întredeschide și o figură 
feminină întreabă:

- Ce vrei?
- Aș dori să înnoptez la han și dacă 

ați avea și o farfurie cu mâncare...
- N-avem!
Și i se trântește ușa în nas. Omul 

bate din nou la ușă și, când se în-

tredeschide, aceeași femeie întreabă:
- Acum ce mai vrei?
- N-aș putea să vorbesc și cu 

Gheorghe?

*
Dilema bărbatului căsătorit: să am 

liniște sau dreptate?

*
Iubita mea nu folosește borș. La 

final, doar aruncă o privire și ciorba 
s-a acrit.
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ORIZONTAL: 
1. Se repetă 
mereu în formă 
şi fond (f.). 2. 
Şeful suprem 
al catolicilor — 
Povestire lungă 
cu multe per-
sonaje. 3. Cu 
sunetele puse 
la punct — Cap 
de lup! 4. Rând 
la joc (pop) — 
Dânsul — Gal-
ben la faţă. 5. 
A da năvală cu 
putere — A că-
uta în popor. 6. 

Şoareci înaripaţi! 7. Ţara lui are capitala Atena — Peşti de 
apă dulce. 8. Imită râsul — Niciun pic mai mult! 9. Întinsă la 
vedere — Fluviu în Siberia. 10. Gunoiul uman al societăţii.

VERTICAL: 1. Plantă cu frunze şi ramuri comestibile. 2. 
Nu-i place vorba multă — Părţi din plată în părţi! 3. De o 
deosebită valoare (f. pl.) — Începe să apară! 4. La mari in-
tervale — Persoană sâcâitoare. 5. Între şes şi munte — Oraş 
în USA. 6. Transmis pe cale bucală! — Murdărită cu noroi. 
7. N-are nicio lipsă — Dojenit cu vorbe grele. 8. Noroi (pop.) 
— Mâncare din picioare de viţel. 9. Mare demnitar în Evul 
Mediu — Sau. 10. A aduce la valoarea zero — Cunoscut fluviu 
în mijlocul Europei.

CUVINTE RARE: RUC — TAD.

ORIZONTAL: 
1. Spală străzile 
în timpul căl-
durilor. 2. Căl-
dură teribilă. 3 
Cu obrajii roşii 
(fem.) — Orăşel 
în Ungaria. 4. 
Rada s-a întors! 
— A suportat o 
lovitura grea. 
5. Martor la 
nuntit — Clară, 
desluşită. 6. Li-
teră slavonă — 
Armăsar. 7. Se 
bea la gheaţă 
în timpul căldu-
ţilor. 8. Vine (când vine!) după un război — Tac la biliard. 
9. Stropit cu apă clocotită — Râu în Franţa. 10. Loc foarte 
populat în timpul căldurilor — Întrebare cu pronume.

VERTICAL: 1. Loc de răcorire în timpul cald — Loc rece în 
vârful Pământului. 2. Muncă grea — Se beau cu guler, vara! 
3. Aveau renumite băi calde (termale) — Etaj. 4. Piesă cu 
cântece — Localitate în Mali. 5. Conifer — Sticla populară — 
Alifie. 6. I s-au topit aripile de căldură — A indica. 7. Cuta! 
— Foarte vechi. 8. Învelitori la acoperişuri — Comună în Al-
geria. 9. Paradox pe vreme de căldură: ţi-e frig şi te ia cu 
cald! (fem.) — Deloc! 10. Localitate balneară populată vara.

CUVINTE RARE: ACS, IAT, YON, SERO, THY.

O R I Z O N -
TAL: 1. Cer-
cetătorii dru-
murilor spre 
stele; 2. Cale 
(dar nu a lap-
telui!) — Un 
fluviu rusesc, 
l inişt it;  3. 
Ca o rachetă 
pasageră; 4. 
C a r e  r a d e 
(fem.); 5. Ca-
racteristică 
oilor — Fi-
gură... sub-
pământeană! 
6. Curaţi — 

Pronume — Ţese! 7. Veche măsură de capacitate — Sa-
lahorit; 8. Mihai Huidu — Vas mic, de grosimea firului 
de păr; 9. Plantă care se caţără pe ziduri — Balaur; 10. 
Zugrăveşte în mod idilic viaţa păstorilor.

VERTICAL: 1. Ştiinţa stelelor şi a cerului; 2. Mai mult 
decât foarte veche; 3. Sculată din somn — Dop secţionat! 
4. Boboci în armată — La antipodul lui hăis! 5. În vremea 
de demult — Deplasare a unei unităţi militare; 6. Orga-
nizaţia de apărare a Pactului Atlantic — A luat masa de 
seară; 7. Cuceritorii cosmosului; 8. Stropiri — …de lună!; 
9. Ploaie teribilă; 10. Râu în Africa — Referitor la stele 
şi cosmos.

CUVINTE RARE: NATO, INE.

ORIZONTAL: 1) 
Faţă, obraz — Cu-
făr de lemn, de 
obicei înflorat. 2) 
Cară bagaje să-şi 
scoată de mân-
care — Lichid vital 
(pl.). 3) Divinitate 
păgână, zeu — Ră-
măşag, prinsoare. 
4) Mingea care se 
înalţă. 5) Sau — 
Unitate de bază 
într-un sistem de 
măsurare. 6) La 
picior, de la de-
gete până la călcâi 
— Uniune, asocia-

ţie sau coaliţie. 7) Artist de cinema. 8) Scurs în clepsidra dece-
niilor — Ocrotire, sprijin, protecţie (pl.). 9) Substanţă ucigaşă 
— Uneşte braţul cu antebraţul. 10) Probă, încercare — Figură 
golănească, chip.

VERTICAL: 1) Ladă în care se ţin tablele legii — Roade după 
o campanie de alegeri (sg.). 2) Urât, slut — Manifestări de 
veselie. 3) Care stă în nemişcare, neclintit — Fript peste mă-
sură. 4) Palidă, puţin intensă, ştearsă — Greşeală, ispită. 5) 
Medicament, tratament popular. 6) Izvor a cărui apă ţâşneşte 
cu putere — Echipă. 7) Care prezintă o analogie, asemănă-
tor. 8) Podoaba capului — Poezie care exprimă stări afective, 
sentimente. 9) Închide cartea — Magazie portuară. 10) Riglă 
de desen în formă de T — Vehicul de transport în comun care 
circulă regulat (dus şi întors) între două localităţi, de obicei 
apropiate.
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PROGNOZA METEO
25 - 27 iunie

Zonă joi,
25iunie

vineri,
26iunie

sâmbătă,
27iunie

Haifa 27° 27° 27° 
Nazareth 29° 32° 32°

Tveria 34° 37° 37°

TelAviv 27° 28° 28°
Ierusalim 27° 30° 30°
Eilat 37° 40° 40°

*valorilereprezintămediazilei

Cu ocazia împlinirii  
vârstei de 97 de ani, 

urez mamei mele
ENGHELBERG ESTER
LA MULTI ANI!

cu multă sănătate!
Ada Shaulov Enghelberg

Timpul trece mai plăcut când citeşti o carte bună! 
Conversaţii cu Regele Mihai................80șk.
Ana a României - Un război, un exil, o viaţă.......80șk.
Dulce ca pelinul de Ștefan Mitroi (roman)..........80șk.
Grimus de Salman Rushdie (roman).............80șk.
Albert Einstein-Cum văd eu lumea ............80șk.
Horațiu Mălăele-Rătăciri..................80șk.
Pânza de păianjen de Lucian Bogdan (roman)........50șk.
Tatuatorul de la Auschwitz(povesteadevărată)......80șk.
Orient(mișcareaderezistențăevreiască) ..........80șk.
Sărbătoare corturilor(premiulpentruprozăUSR)......80șk.
Itzhak Rabin soldat, lider, om de stat(biografie).....80șk.
Trei etaje de Eshkol Nevo(romandinsocietateaisraeliană) .80șk.
Istoria ca viitor de Ana Blandiana (conferințeșitexteuitate)..80șk.
Căderea din timp de David Grossman(autorisraelian)....80șk.
Un cal intră într-un bar de David Grossman ........80șk.
Vin din Alep(itinerariulunuirefugiatsirian).........50șk.
Siria - de ce s-a înşelat occidentul ............40șk.
Iranul meu - gustul amar al revoluţiei..........70șk.
Manuscrisul de la Accra de Paulo Coelho(bestseller) ....80șk.
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 - Eu.Ro dialog despre Europa.......65șk.
Bibliotecara de la Auschwitz(pov.adevărată) .......80șk.
Povestea miracolului economic israelian - 
naţiunea start-up.....................80șk.
Micul prinţ de Antoine de Saint Exupery...........50sk.
Marin Sorescu-Unde fugim de acasă(copii) ........80șk.
Dracula de Bram Stocker ..................45șk.

Comandă acum tel. 0524-716004

Ratele de CURS VALUTAR
Valabilepentrudatade25.06.2020

şekeli

Monedă Cumpărare Vânzare
1 dolar 

american 3,40 3,46
1 euro 3,83 3,90
1 liră 

sterlină 4,23 4,31
1 leu 

românesc 0,80 0,82

Aprinderea lumânărilor de Șabat
Pericopa Chuqath (Legea) 

VINERI
26.06.2020

SÂMBĂTĂ
27.06.2020

Tel Aviv 19:30 20:33
Ierusalim 19:13 20:30

Haifa 19:25 20:35

Bucureşti 20:46 22:00

Marşul Vieţii
Dindorințadeatransmiteunmesajdepace,toleranțășiso-

lidaritateînacestevremuridificile,PrimăriaMunicipiuluiIași,în
colaborarecuComunitateaEvreilordinIașișiRabinulJosefWas-
serman,președinteleFundațieipentruPromovareaEvreilorRomâni
dinIsrael,vororganizaonouăedițiea„Marșuluivieții”,eveniment
dejatradiționaldecomemorare,înacestan,a79deanidelaPo-
gromuldelaIași.
Evenimentulvafitransmisliveșivaavealocluni,29iunie2020,

începândcuora09:15,respectândtoatemăsuriledesiguranțăși
reglementărileînvigoareprivindorganizareaceremoniiloroficiale.
ManifestărileMarșuluiViețiivorfitransmiselivepepaginadeFa-
cebookaGazeteiRomânești:

https://www.facebook.com/ZiarulGazeta/



••  GAZETA ROMÂNEASCĂGAZETA ROMÂNEASCĂ 3939Joi ,  25 iunie  2020Joi ,  25 iunie  2020

xvcbzfhgkshgkscaneascaGAZETA ANUNȚURI

NOU la Editura Familia 
un nou volum sensibil

al poetei Maria Găitan Mozes

Pentru comenzi telefonați la:
03-5515047

Maria Găitan-Mozes
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Scrisoare expediată de fostul președinte al Israelului,  
Shimon Peres zl, scriitoarei Maria Găitan Mozes  

după lectura volumului „Identitate”:

Tel Aviv - 29 mai 2003
Doamnei Maria Găitan Mozes

Vă mulțumesc pentru că mi-ați expediat cartea dvs. de poezii „Identitate”.
Mi-a plăcut mult volumul aceasta mic dar care conține un limbaj bogat 

și o imaginație fascinantă.
Poeziile dvs, deși sunt scrise în limba română, sunt adânc ancorate 

în atmosfera Israelului, cu toate 
complexitățile și dificultățile sale, 
alături de dragostea față de acest 
pământ.

M-am delectat cu versurile 
în care vă exprimați speranța și 
credința într-un mod atât de realist:

„Iar noi,
flămânzii de pace,
asemenea celui

ce râvnește-o felie de pâine,
să le aducem

păduri de crengi tinere,
proaspete,

ca pacea să rămână la noi, 
nu doar 

ca un oaspete.”
(Lăsați porumbeii să zboare) IDENTITATE

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

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

talentat, artistul ajuns la apogeul maturităţii 
creatoare care ţine 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 viaţa şi copilăria 

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

iubiri, a tradiţiilor 
şi credinţelor, toate 

împletite cu realităţile 
triste ale orânduirii 

comuniste. 
O carte fabuloasă în 
care râzi şi plângi 

alături de  
Horaţiu Mălăele.

Comenzi la: 
0524-716004

(volumul costă 50 şk.)

Cartea doctorului Ernest Hușanu este binevenită în 
actuala conjunctură social-istorică. Într-un context care 
impune un nou sistem de viață, a înțelege primejdia 
picăturilor lui Flugge și importanța de a nu te ridica sătul 
de la masă, într-o perioadă de sedentarism impus, este 
binecuvântată.

Capitolul „Cinci Frați” este o reușită scriitoricească. 
Desenele însoțitoare ale talentatului grafician Edy 
Mattes contribuie la reușita cărții și la autenticitatea ei. 
Desenul de la pagina 115 este emblematic pentru „vorba 
care ascunde gândul” sau „ipocrizia”. Sunt interesante 
paragrafele Freudiană, Fantasme, și poeziile doctorului. 
Ernest Hușanu. Nota de umor care se întrezărește printre 
rândurile cărții, creează empatie. 

Acad. dr. Jean Askenasy

*
Dr. Ernest Hușanu este din 2011 
membru al Asociației Scriitorilor 
Israelieni de Limbă Română 
(ASILR) iar din 2015, a devenit 
membru al Uniunii Scriitorilor 
din România (USR) și membru 
al Societății Medicilor Scriitori și 
Jurnaliști din România (SMSJR).
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Pe urmele  
lui Hippocrate

Editura Familia

NOU la Editura Familia 
Cartea doctorului Ernest Hușanu, „Pe urmele lui Hippocrate”, 
este binevenită în actuala conjunctură social-istorică. Într-un 

context care impune un nou sistem de viață, a înțelege primejdia 
picăturilor lui Flugge și importanța de a nu te ridica sătul de la 
masă, într-o perioadă de sedentarism impus, este binecuvântată. 

Iar desenele însoțitoare ale talentatului grafician Edy Mattes 
contribuie la reușita cărții și la autenticitatea ei.

Cât privește nota de umor care se întrezărește printre rândurile 
cărții, aceasta creează o empatie absolută cititorului.

Comenzi la telefon 0542.214.560
Prețul unui volum: 60 șekeli, inclusiv taxele de expediție.



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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