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La mulți ani, Armata Română!

C

u ocazia sărbătoririi Zilei Armatei, Ambasada României
în Israel a oferit miercuri, 23 octombrie 2019, o recepție
la hotelul Carlton din Tel Aviv.
Desfășurată sub discretul patronaj al atașatului militar român, colonelul Cătălin Câscă, și al soției, doamna Mihaela
Gâscă, recepția a fost onorată de numeroși reprezentanți ai
corpului diplomatic, atașați militari, consuli, reprezentanți
ai culturii și ai cultelor dar și reprezentanți Tzahal (armata
israeliană).
În cuvântul său de deschidere, dl. colonel Cătălin Gâscă
a subliniat: „Ziua de 25 octombrie este una dintre cele mai
importante sărbători naţionale, în care poporul român îşi omagiază armata, faptele ei de arme din trecut şi pe toţi cei care
astăzi, în haină militară, sunt permanent la datorie.
La 25 octombrie 2019, sărbătorim 75 de ani de când armata română a eliberat ultima parte a Transilvaniei de Nord,
un teritoriu pe care România l-a pierdut în conformitate cu
prevederile Dictatului de la Viena din 30 august 1940. Astăzi,
cinstim memoria curajoșilor soldați și ofițeri români care au
crezut în victoria de drept a poporului nostru și și-au dat viața
pentru eliberarea teritoriului nostru național. (...)
Astăzi, România este un stat membru credibil al Alianţei
Nord Atlantice, fiind implicată în acțiuni militare încă din
1990, devenind astfel un adevărat furnizor de securitate la nivel

Cetățenia română se obține
rapid și fără bătăi de cap!
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Birou specializat în obținerea de
cetățenii europene și revendicări
vă stă la dispoziție în
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internațional. Armata Română a participat la acțiuni militare
în cadrul misiunilor și operațiilor NATO și UE, dar și sub auspiciile altor organizații internaționale (ONU, OSCE, Coaliții).
România se angajează pe deplin să lucreze în strânsă cooperare cu partenerii săi pentru a sprijini soluții pașnice pentru
toate provocările cu care ne confruntăm în prezent, în spiritul
promovării diplomației, cu respectarea normelor și reglementărilor internaționale şi pentru promovarea principiilor fundamentale precum suveranitatea statelor, integritatea teritorială,
pacea și stabilitatea.

LUNI, la chioșcuri - nr. 2753 al

„EZRAHUT”
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De la stânga: preot Ioan, rav. I. Wasserman,
col. Cătălin Gâscă, Arhim. Teofil Anăstăsoaie,
Dragoș Nelersa, consul Mircea Chitic
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Se conturează o anchetă
Poliția a confiscat telefoanele mobile ale consilierilor
premierului Benjamin Netanyahu care sunt cercetați sub
bănuiala de hărțuire a lui Shlomo Filber, martorul statului în
Cazul 4000, în timpul alegerilor parlamentare

A

ncheta Unității Lahav 433
a Poliției Israeliene a fost
declanșată după ce în campania
electorală pe internet a circulat un film
în care activiștii din campanie ar fi localizat o mașină din apropierea locuinței
lui Filber și au strigat la el, folosind
difuzoare.
În cadrul anchetei, două persoane
apropiate premierului au fost chestionate
de poliție, una dintre ele fiind purtătorul de cuvânt al familiei Netanyahu, Ofer
Golan, care a condus campania Likud.
Avocatul lui Golan, Amit Haddad, a
declarat în replică: „sunt acuzații nefondate și neîntemeiate și ar fi bine să nu
fie cercetate deloc. Deși Dl. Golan nu

are voie să comenteze pe această
temă pentru a nu perturba ancheta, s-au scurs ilegal informații din
anchetă. Nu avem nici un dubiu
că în cele din urmă cazul împotriva domnului Golan va fi închis din simplul motiv că nu l-a necăjit niciodată pe
martorul statului Filber sau nici un alt
martor,” a subliniat avocatul Haddad.
Filber a semnat în luna februarie a
anului trecut un acord ca martor al statului în cadrul anchetării afacerii „BezeqWalla” (Cazul 4000). Cu o zi înaintea
semnării acordului, el a fost arestat și
chestionat de poliție. Se pare că ancheta
a vizat acțiuni pentru care Filber a decis
să semneze acordul.

Comemorare I. Rabin
Liderul Alb-Albaștrilor, Benny Gantz, va fi
principalul purtător de cuvânt la marșul din Tel
Aviv de comemorare a 24 ani de la asasinarea
premierului Itzhak Rabin, care va avea loc
sâmbătă seara

R

abin a fost ucis la 4 noiembrie 1995 de extremistul
evreu Igal Amir care s-a opus Acordurilor de la
Oslo și cedării controlului asupra unor părți din
Cisiordania către palestinieni, în baza acordului de pace
de referință.
Marșul de comemorare din piața Rabin, locul unde a fost
asasinat premierul,
atrage anual zeci de
mii de participanți.
Liderul de centru
se va adresa mulțimii
pe 2 noiembrie, pe
fondul negocierilor
ample ale coaliției
pentru formarea unui
guvern sub conduceItzhak Rabin (zl)
rea sa.

Potrivit acordului, Filber l-a incriminat pe Netanyahu în schimbul unei
sentințe ușoare. Filber este una dintre
cele șapte persoane arestate în legătură
cu cazul, el fiind bănuit de luare de mită,
perturbarea procedurilor de interogare și
acceptarea unui lucru fraudulos.
Ministrul Transporturilor, Bezalel
Smotrich, a spus că „întreaga confiscare
de telefoane e o depășire înfricoșătoare a
liniei roșii, sub toate aspectele, de către
Parchetul General.”

Multi-ministrul

Primul ministru Netanyahu și-a asumat luni o a
patra poziție ministerială, preluând oficial cârma
Ministerului Afacerilor Diasporei

P

ortofoliul a fost vacant de la
începutul lunii iunie, când Netanyahu l-a concediat pe Naftali
Bennett, după alegerile din aprilie.
Pe lângă faptul că este prim-ministru, Netanyahu ocupă în prezent
și funcția de ministru al apărării, ministru al sănătății (funcția este condusă în practică de ministrul adjunct
al sănătății, Yaakov Litzman, al cărui
partid se opune ocupării unor funcții
ministeriale complete) și ministru al muncii, afacerilor și serviciilor sociale (post pe care și l-a atribuit în august, după ce
Haim Katz și-a dat demsia din cauza acuzațiilor de corupție).
Una dintre primele acțiuni ale Netanyahu în calitate de
proaspăt ministru al Diasporei va fi să se adreseze Consiliului
guvernatorilor Agenției Evreiești, care se reunește zilele acestea
la Ierusalim. Venerabila organizație cvasi-guvernamentală a
anunțat săptămâna aceasta un plan de reorientare a atenției
asupra prioritizării conexiunilor dintre Israel și evreimea
mondială.
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Ioana TOFF

Pacea care a murit încet

S

emnat acum 25 de
ani, acordul de pace
din 1994, dintre
Israel și Iordania, trebuia să ne aducă astăzi o
vecinătate „caldă și adevărată” dar, la granița de
vest, se pare că avem de
fapt o pace „mohorâtă și
sumbră”.
În plus, există un jucător nou pe teren care
Regele Abdallah
Benjamin Netanyahu
a captat atenția Israelului: Arabia Saudită, care
ne poate fi un aliat imdaniei, probleme care au fost agravate de
portant în Orientul Mijlociu dar este un sosirea a aproximativ un milion și jumătate
adversar al Iordaniei. Încercările de a ne de refugiați din Irak și Siria.
apropia de Riad crează un front puternic și
Tot ce trebuie să facem este să numim
unificat din Egipt până în Iordania.
un contact israelian la curtea regală iorDeocamdată, regele Abdallah folosește daniană, cineva care să mențină o linie
disputele de la frontieră, de-a lungul râu- deschisă de comunicare, care va conduce
lui Iordan, ca să ne pedepsească, cerând ca discuții consultative la Amman și va transanumite localități israeliene să revină sub mite cereri speciale către regele Abdallah.
controlul iordanian.
Acum legăturile sunt întrerupte și nu
În aparență, totul pare să fie în regulă. este bine deloc. Încă nu s-a rezolvat probleTuriștii israelieni merg în continuare la ma acordării unor compensații după inciAqaba, Petra și chiar la Amman, dar este dentul care a avut loc la Ambasada noastră
evidentă o înrăutăţire. Din poveștile isra- de la Amman.
elienilor care au fost în Iordania, turiștii
Doi iordanieni, Mohammed alsunt nevoiți să mituiască șoferii de taxi Zawawdeh, în vârstă de 17 ani și Dr. Bapentru a-i trece granița și, dacă vă aflați shar Hamarneh au fost uciși accidental de
în Amman, este mai bine să vă ascundeți către un agent de securitate. Atunci, ambaidentitatea israeliană.
sadorul israelian în Iordania, Einat Schlein,
Nu este totul pierdut. Deocamdată a fost chemat înapoi la Ierusalim în urma
sunt numai semnale că relația cu Iordania incidentului. Primul ministru Benjamin
trebuie revigorată. Putem încerca să cola- Netanyahu a decis să-l numească pe agent
borăm în diverse domenii în care suntem „un erou”, fapt ce a jignit partea iordanialideri mondiali, cum ar fi informatica, de nă. Acum există propunerea unui nou amexemplu, și să atragem tineri iordanieni basador, Amir Weissbrod, a cărui misiune
inteligenți care își doresc locuri de muncă. în regat nu pare o sarcină ușoară.
Israelul este familiar cu problemele IorPacea cu Iordania trebuie salvată!
Asociația „Contemporanul” vă invită la
GALA PREMIILOR „CONTEMPORANUL” 2019
marți, 29 octombrie, ora 16.00,
la Muzeul Municipiului București - Palatul Suțu
Amfitrioni: Nicolae Breban, Aura Christi, Adrian Majuru
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Hocus-pocus
cu Guvernul

etanyahu nu a reușit să formeze coaliția. Președintele
l-a însărcinat pe Benny Gantz să formeze guvernul
iar generalul și-a preluat rolul cu zâmbetul pe buze.
Gantz a ținut și un discurs în care se arăta foarte încrezător că
este suficient să pocnească din degete și partidele se vor aduna
în jurul lui pentru a-i acorda girul de încredere.
De fapt, lucrurile nu stau deloc așa; Gantz se pare că este
departe de a câștiga încrederea liderilor și a factorilor decizionali iar coaliția sa de centru stânga nu este deloc ușor de format. Jurnalistul israelian, Amit Segal, a făcut un experiment
și a publicat un sondaj în care a cerut unui număr de 50.000
de cetățeni să spună care este părerea lor referitoare la impasul
politic în care se află țara noastră.
Rezultatul nu a mai surprins pe nimeni pentru că peste 60%
dintre cei chestionați au spus clar că singura posibilitate de a
depăși această situație dificilă este cel de-al treilea tur de scrutin.
La întrebarea cine va fi următorul prim ministru, a câștigat
Netanyahu, care se pare că are încă o majoritate în masa electorală. Ni s-a părut suspect că Netanyahu a renunțat la formarea
coaliției înainte de termen. Premierul este un vulpoi politic și
un luptător. Dacă nu avea un plan foarte bine pus la punct,

M

Benny Gantz

nu ar fi renunțat cu așa o ușurință. Cu siguranță, Netanyahu
va face acum tot ce-i stă în putință să se ajungă în cel de-al
treilea tur de scrutin.
Singurul care-i poate încurca socotelile, este Avigdor Liberman, șeful partidului Israel Beitenu care are un număr de
voturi ce pot înclina balanța formării Guvernului. Numai că
Liberman este prea mândru ca să-și calce cuvântul și să facă
vreun compromis. În plus, Liberman vizează o funcție înaltă;
el visează chiar la postul de prim ministru și, dacă și-ar încălca
promisiunile luate în fața alegătorilor, și-ar atârna un pietroi
de gât care îl va însoți peste tot în viața politică.
Așadar, atât Netanyahu, cel mai puternic om politic israelian la ora actuală, cât și publicul, cred că vom merge în turul
trei al alegerilor. Numai Benny Gantz zâmbește și ne spune
că mai are puțin și încropește Guvernul. Oare o avea marele
general dar neexperimentatul om politic Gantz vreun as în
mânecă?

Adio, Mașa!

așa Dinescu, soția poetului
Mircea Dinescu, a încetat
din viață în noaptea de luni
spre marți, la 58 de ani, după o grea
suferință.
Mașa Dinescu suferea de o afecțiune
gravă de mai multă vreme și se retrăsese din viața publică. Traducătoare din
limba rusă, soția lui Mircea Dinescu
se ocupa, în ultimii ani, de proiectele
culturale organizate de poet la Cetate,
pe malul Dunării, unde familia are un
conac.
Trupul neînsuflețit al Mașei Dinescu
a fost incinerat miercuri, 30 octombrie,
la Crematoriul Vitan Bârzești.
Pe Mircea și Mașa Dinescu i-a legat o
poveste de dragoste ca-n filme. „Relaţia
noastră e foarte specială, poate pentru
că venim din lumi extrem de diferite.
Maşa provine dintr-o familie de inte-

lectuali de vârf. Tatăl ei era profesor de literatură rusă, specialist
în Dostoievski, iar mama, autoare
de cărţi despre Eminescu, Puşkin,
Lermontov”, a declarat poetul.
Mircea Dinescu și-a cunoscut
viitoarea soție când avea 30 de ani.
Văzuse multe și era hotărât să se
așeze la casa lui. „Pe Maşa am cunoscut-o la ei acasă, când eu eram
poet glorios. Împlinisem 30 de ani,
iar ea abia termina liceul. E o di
ferenţă de 11 ani între noi. A fost
fascinaţie reciprocă: ea, mult mai
timidă şi mai cuminte decât mine,
o fată graţioasă, care cânta la pian,
făcuse balet şi voia să dea la Arhitectură. Eu: un derbedeu, lumpenproletarul trecut bine prin lume, ca
un vas scuturat de multe furtuni. Eram
obosit şi voiam să trag la o lagună. Am
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găsit în ea un port liniştit”, a mărturisit
Dinescu.
Mașa și Mircea Dinescu au doi copii,
Irina și Andrei.
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Se opun colonizării
Ministerul de Externe al Autorității Palestiniene susține că Israelul
plănuiește confiscarea a circa 700 dunami sau circa 170 acri de
teren din satal Qaryut, de lângă orașul Nablus din Cisiordania, în
cadrul planului de extindere a unui grup de așezări

Î

ntr-un comunicat de presă, ministerul a condamnat astfel planul: „Am
avertizat mereu asupra gravității planului israelian de așezări coloniale care vizează zona sud-vestică a orașului Nablus
și urmărește crearea unui grup uriaș de
așezări ce va fi legat de celelalte grupuri
de așezări.”
Coordonatorul Israelian al
Activităților Guvernamentale în Teritorii (COGAT) nu a dorit să comenteze
subiectul, iar alte două grupuri principale de supraveghere a coloniilor israeliene
au declarat că nu știu nimic despre plan.

Totuși, Firas Alami, un avocat din
Yesh Din, o organizație israeliană
pentru drepturile omului ce-i reprezintă pe localnicii din Qaryut a declarat că, începând de săptămâna trecută,
li s-a interzis accesul la circa 700 dunami
din terenul satului. Terenul e în Zona
B, aflată sub controlul administrativ al
AP, unde palestinienii nu au nevoie de
permise israeliene sau de coordonare
pentru a putea intra. „Când am contactat autoritățile israeliene, acestea m-au
informat că terenul a fost declarat de
către armată o zonă militară închisă din

Hamasul se teme

Atentat dejucat

În ultimele zile, unitățile poliției din Hamas au
arestat zeci de activiști palestinieni din Fâșia Gaza
pentru a împiedica tentativele de proteste în urma
demonstrațiilor antiguvernamentale din Liban

Poliția israeliană a reținut marți un
terorist palestinian suspectat de
încercarea de efectuare a unui atac
prin înjunghiere la Poarta lui Irod din
Orașul Vechi al Ierusalimului. Nu au fost
raportate răni sau victime

A

ctiviștii
arestați
sunt afiliați
facțiunilor politice
centrale și de stânga din Gaza, printre care și Frontul
Popular pentru Eliberarea Palestinei,
Frontul Democratic pentru Eliberarea Palestinei și Fatah.
În ultimele zile, pe rețelele de socializare, au fost lansate apeluri
pentru declanșarea unui protest promovat sub sloganul „Destul,
suntem obosiți!”
Obiectivul organizatorilor protestului – ai căror identitate e
încă necunoscută – a fost promovarea unui protest civil similar
celui ce a avut loc în luna martie în Gaza. Protestul de atunci s-a
axat pe disensiunile sociale și economice îndurate de cetățenii din
Gaza și a fost înăbușit cu brutalitate de către Hamas.
Surse palestiniene au declarat că o stare de frică planează asupra
Fâșiei Gaza din cauza arestărilor și că e clar că oamenilor le e teamă
să iasă pe stradă. Aceleași surse au subliniat că organizatorii s-au
asigurat că se distanțează de regimul Hamas și au încercat să dea
protestului o tentă civilă și apolitică.

6

motive de securitate,” a spus Alami.
Astfel de acțiuni au loc rar, sau chiar
deloc în Zona B, exceptând situațiile de
urgență acută. „E un demers amplu și
periculos,” a spus el.
„E un demers al guvernului israelian
destinat anexării lente a teritoriului.”
Alami a subliniat că pe teren sunt măslini
și că e începutul sezonului de recoltare iar
măslinele riscă să se strice.
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Î

n jurul orei 15:40, în timp ce poliția de frontieră
se afla în zonă, un terorist cu un cuțit a încercat
fără succes să înjunghie ofițerii de serviciu. Teroristul a fugit de la locul faptei, dar a fost urmărit
de poliția care a deschis focul și l-a reținut.
Teroristul în vârstă de 16 ani din estul Ierusalimului a fost transportat în stare moderată la spital,
a informat poliția.
Alți doi palestinieni au fost arestați în legătură
cu tentativa de înjunghiere.
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77 vieți
Pe fondul escaladării protestelor
arabo-israeliene împotriva
violenței armate, luni a fost
împușcat mortal Taysir Salem (36
ani) din Acco, devenind al 77-lea
arabo-israelian ucis de la
începutul anului

L

a începutul acestei luni, arabii israelieni au lansat în toată țara o serie
de proteste împotriva violenței cu
arme, blocând străzile principale și cerând
poliției să se ocupe de crima organizată și
comerțul ilegal cu arme, așa cum au făcut-o
cu succes în Netanya. Orașul ce adăpostește
câțiva dintre cei mai mari mafioți din Israel, era cândva considerat capitala crimei
organizate din stat.
O altă locuitoare din Acre – un oraș unde
în ultimele luni s-au înregistrat trei crime –
a declarat că „violența cu arme ne pune în
pericol și ne face să stăm în locuințe ca să
nu fim răniți.”
„Unde e poliția? Unde sunt oamenii
Sulh (negociatorii arabi pentru reconciliere) și unde sunt liderii arabi? E timpul să
punem capăt conflictelor,” a spus ea. „Nu vă
mulțumiți cu simple discursuri și întâlniri
cu poliția; vă vrem la fața locului”.
Datele furnizate de surse din mass-media israeliană arată că de la începutul acestui
an au fost găsite 4.017 arme ilegale, incluzând 526 revolvere, 435 puști de asalt și 268
grenade – o creștere cu 21% față de 2018.
Au fost găsite de asemenea 137 mitraliere
și proiectile.
Potrivit statisticilor, armele ilegale din
sectorul arab provin în principal din Tzahal,
Cisiordania și traficul ilegal transfrontalier
din Iordania și Egipt.

Palestinienii vor alegeri libere
Liderii Hamas din Gaza au declarat luni că sunt pregătiți să
organizeze alegeri palestiniene - un pas potențial semnificativ
care ar putea ajuta la încheierea unei fisuri de 12 ani cu
autoritatea palestiniană rivală

L

iderul Hamasului,
Ismail Haniyeh,
a făcut anunțul
după o întâlnire cu șeful
Comisiei Electorale Centrale Palestiniene, Hanna
Nasser. Cu toate acestea,
nu există niciun indiciu
dacă ședința a depășit
obstacolele similare întâlnite în trecut.
Președintele Comisiei Electorale
Centrale Palestiniene (CEC), Hanna
Nasir, a ajuns duminică în Fâșia Gaza,
pentru discuții cu liderii din Hamas
și alte facțiuni cu privire la planurile
președintelui palestinian Abu Mazen
de a organiza alegeri parlamentare în
enclava de coastă, Cisiordania și estul

Ierusalimului.
Mazen și-a anunțat intenția de
a organiza alegeri, în discursul său
susținut în fața Adunării Generale a
ONU, luna trecută, solicitând ONU
să monitorizeze voturile.
Ultima dată când au avut loc alegeri parlamentare, a fost în 2006.

Controlul presei
Zeci de jurnalişti au protestat în faţa unui tribunal din Ramallah,
în Cisiordania, împotriva închiderii a 59 de site-uri de informaţii
de pe internet, măsură decisă de o instanţă palestiniană

L

a cererea procurorului
general, tribunalul din
Ramallah a interzis luni
accesul la mai multe site-uri de
internet, pe motiv că reprezintă
ameninţări la adresa „securităţii naţionale şi a păcii”.
Avocatul Alaa Freijat, reprezentant al sindicatului jurnaliştilor palestinieni, a declarat că
a făcut apel împotriva deciziei,
care vizează site-uri şi pagini de
informare din reţelele sociale.
Protestatarii adunaţi miercuri în
faţa tribunalului au cerut, conform
unor înregistrări video difuzate în
reţele sociale, respectarea libertăţii
presei şi a jurnaliştilor.
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Ibrahim Melhem, purtător de cuvânt al Autorităţii Palestiniene, a făcut
apel la „autorităţile competente” şi la
procurorul general să anuleze decizia.
Site-urile vizate au fost blocate
cu ajutorul furnizorilor de servicii
internet.
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Omul cutiilor

lomo Ghiora Shoham este o ființă
autentică. Stă așezat într-un fotoliu confortabil, într-o cameră înzestrată cu o combină stereo cu sute de
discuri de muzică clasică din care abundă creațiile lui Mozart și Beethoven.
Lângă el, un clondir uriaș cu ceai
care stă pe o carte cu coperți tari. Pereții
camerei sunt ticsiți până la refuz cu
cărți în toate limbile pe care poliglotul le vorbește: greacă, arabă, latină,
arameică, franceză, engleză, germană,
ebraică și spaniolă.
Pe podeaua camerei sunt 10-15 cutii
de carton, dintre cele în care se aduc
alimente de la băcănii și alimentare,
așezate în ordine unele peste altele.
O ordine pe care numai el o cunoaște
bine, deoarece fiecare dintre cutii, este
pentru Shlomo o carte în lucru. Din
teancul de hârtii goale de lângă el, scoate una și aruncă în diagonală cuvintele care-i satisfac gândurile, cu un toc
Mont Blanc, după care o pune foaia în
cutia 5 sau 11 care aparține cărții în
lucru. Astfel și-a scris toate cărțile, 156
la număr.
Este foarte greu de calculat câte cărți
a citit Shlomo în viața lui, dar este cert
că are o capacitate uriașă de a citi. Nu
utilizează internetul și nu citește cărți
pe internet. Se delectează să țină cartea
în mână, să-i simtă coperta și foile; este
o plăcere de care nu se poate dispensa,
dar este și secretul pasiunii sale de a citi.
De câte ori intru în camera lui de lucru,
datorită dificultăților lui de auz, intru
neobservat; este și greu să fiu auzit în
sunetele vivace ale simfoniilor. Neurologul din mine surprinde duelul dintre
fizionomia emoțională și cea rațională
creată de paragraful pe care-l parcurge. Uneori, zâmbește satisfăcut sau este
contractat, parcă revoltat de ce citește.
Când îl surprind că vrea să scrie, după
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viteza cu care ia hârtia, deduc că este
entuziasmat de ce a citit și evit să-i stric
plăcerea.

Transdisciplinar

Mi-am pus problema ce este de fapt
Shlomo? Un interdisciplinar, multidisciplinar sau transdisciplinar? Care este
diferența dintre ele? O prefer pe ultima.
Volumul de cărți pe care le citește în
diferite limbi, volens-nolens îl transformă în autodidact. Memoria extraordinară cu care este înzestrat de la natură,
îi transformă cunoștințele în enciclopedie. Pasiunea cu care ascultă explicații
din domeniul neuroștiințelor, fizicii
quantice sau biochimiei, este edificatoare pentru trans-disciplinaritatea sa.
Pe măsură ce aprofundează o problemă, păstrează orizontul larg al
cunoștințelor fără a-l limita la subiectul abordat. Poartă veșnic cu el obsesia
pierderii ocaziei unice de a descoperi o
lege universală de care nu-și dă seama,
fapt care-l menține într-o permanentă
și maximă curiozitate.

Omul pușcăriilor
L-am cunoscut în anul 1977; m-a
invitat ca neurolog să particip la o
ședință pregătitoare pentru un proiect
de cercetare; tocmai publicasem rezultatele de la cercetarea de la Institutul
Weizmann. Era un om înalt, zvelt,
cu barbă și cu un tic al feței provenit
dintr-o pareză facială făcută în timpul
prizonieratului în Iordania. Deși vorbeam ebraica precum un începător, m-a
sprijinit în ideile mele, fapt care mi-a
dat senzația că-mi întinde mâna.
De atunci suntem prieteni, de 42 de
ani. Proiectul a fost realizat în temnița
Ramle; un studiu pe 100 de deținuți,
clasificați în violenți și neviolenți, pe
criteriile personalității descrise de el și
supuși la toate investigațiile neurologi-
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ce. Rezultatele au fost publicate într-o
carte, tradusă în câteva limbi. Merită
însă de menționat în afara concluziilor de valoare științifică, faptul că, de
la data acelui proiect și până azi, Shlomo Shoham petrece în fiecare săptămână o după-amiază în pușcării, unde
întâlnește deținuți care-l așteaptă ca pe
un Mesia, discută despre crimele lor și
dă sens vieții lor.

Taboo

În războiul de Iom Kipur din
6.10.1973, a căzut pe front fiul său,
Ghiora. Explozia vulcanică a durerii l-a
devastat. Numai cei care l-au văzut, își
pot da seama cum poate o durere transforma un om nevinovat într-un „vinovat de moartea fiului său”, a unui tată
care-și ucide fiul. Trăiește în deplinătatea lui „Sindromul Itzhac” descris de
Kirkegaard ca „Fear and Trembling”.
Iată-ne în fața unui om terminat.
După 2 luni de neomenie, ca printr-o
minune neașteptată de nimeni din anturajul său imediat, Shlomo redevine
același ca înainte. Ce s-a întâmplat?
Decizia de a deveni „Shlomo Ghiora”,
își schimbă numele din „Shlomo”, semnează cu acest nou nume și simte că
Ghiora continuă să trăiască în el și va
muri odată cu el.
Iată-ne aflându-ne în fața unui
om care poartă în el o nouă ființă,
care a fost deposedată de existența ei
trupească.
Scrie cartea „Jertfirea lui Itzhac” a
cărei publicare este actul său de autoacuzare. Din lumea eroilor pe care-i admiră, alege doi, cărora le dăruiește câte
o carte, unul este regele Corintului cu
numele de Tantalus și al doilea este regele Lidiei cu numele Șizifus. Ambii au
păcătuit și sunt pedepsiți pe veci de zei.
Tantalus este osândit să sufere de
foame și sete când în fața sa este mâncare și băutură la care nu poate ajunge, iar Sizifus după ce reușește cu eforturi să urce stânca grea până în vârful
muntelui, ea se rostogolește înapoi,
ilustrând goliciunea destinului uman.
Ghiora deși a murit continuă să
trăiască!
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Pregătiri pentru un atac
cu rachete din Iran
Israelul își întărește preventiv sistemele de apărare de
teamă că Iranul ar putea riposta la seria de atacuri împotriva
reprezentanților săi din Siria și Irak care au fost puse pe
seama Israelului, după cum relata marțea trecută postul de
radio al armatei

C

itând surse nemenționate, în
știre, se susținea că Israelul s-ar
concentra pe capabilitățile sale
de apărare împotriva rachetelor de croazieră de joasă altitudine, greu de detectat, și a atacurilor cu drone.
Pe fondul escaladării tensiunilor în
regiune, Tzahal e în stare de alertă maximă, propunându-și să dezbată subiectul
în cadrul reuniunii de urgență a cabinetului de securitate de săptămâna aceasta,
potrivit surselor.

Citând diverse surse iraniene,
occidentale și irakiene, Reuters
relata luna trecută că Teheranul le-a trimis aliaților săi rachete ca „plan de rezervă” în caz că Iranul ar fi atacat de Statele
Unite sau Israelul. Conform relatării, rachetele au raze de acțiune cuprinse între
200 și 700 kilometri, precizându-se că
orașul israelian dens populat, Tel Aviv,
și capitala Arabiei Saudite, Riad, s-ar afla
în raza de atac dacă rachetele ar fi lansate
din sudul sau vestul Irakului.

*

Scuzele unui nazist
Justiţia germană a deschis un nou proces împotriva unui fost gardian
SS într-un lagăr de concentrare nazist, pentru complicitate la
omorârea a mii de evrei la sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial

B

runo Dey, acum în vârstă de 92
de ani, a fost pus sub acuzare de
parchetul din Hamburg pentru a
fi contribuit la omorârea a 5.230 de prizonieri, între august 1944 şi aprilie 1945,
pe când era gardian în lagărul Stutthof din
nordul Poloniei. Acuzatul avea pe atunci
17 ani.
Misiunea lui Bruno Dey era să împiedice fuga, revolta sau eliberarea prizonierilor evrei din lagăr, prizonieri condamnaţi
la moarte prin împuşcare în ceafă sau prin
gazare cu Zyklon B. În virtutea misiunii
sale, el era „o rotiţă în maşinăria ucigaşă
în deplină cunoştinţă de cauză”, indică
acuzarea.
Aproximativ 65.000 de oameni au
murit în lagărul Stutthof, mai ales evreice
din ţările baltice şi din Polonia. Potrivit
cotidianului Die Welt, acuzatul a recunoscut în faţa procurorului că ştia ce se
petrecea în lagăr în privinţa camerelor de

gazare şi a crematoriilor de cadavre. El a
afirmat însă că s-a ţinut mereu la distanţă
de nazism şi că evenimentele care aveau
loc în lagăr „i-au produs durere”, dar că
nu putea fugi pentru că risca să fie ucis,
iar dacă ar fi cerut să fie mutat pe front,
altcineva i-ar fi luat locul. În ultimii anii,
justiţia germană a judecat şi condamnat,
cu o severitate crescută, dar tardivă, mai
mulţi foşti membri SS pentru complicitate la omor. Cu toate acestea, niciunul
dintre condamnaţi nu a ajuns în detenţie,
din cauza stării lor de sănătate.
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La începutul săptămânii trecute,
SUA și-a retras trupele de la granița Siriei cu Turcia dar, la cererea Israelului,
președintele Donald Trump a spus că va
lăsa un „mic contingent” la fața locului.
Retragerea prezenței militare a celui mai
mare aliat al Israelului e o preocupare
majoră în Ierusalim, liderii israelieni
declarându-și deschis misiunea de apărare a țării împotriva amenințării iraniene.

•

Primul ministru Benjamin Netanyahu a avertizat luni că Iranul încearcă să
dezvolte și să desfășoare arme ghidate
care pot lovi orice punct din Orientul
Mijlociu, inclusiv plasarea lor în Yemen
pentru a lovi Israelul.
Netanyahu a făcut aceste observații
în timp ce s-a întâlnit cu secretarul
Trezoreriei SUA, Steven Mnuchin, la
biroul primului ministru din Ierusalim, unde cei doi oficiali au susținut o
conferință de presă comună înainte de
discuția privată.
„Iranul încearcă să dezvolte acum
arme ghidate de mare precizie, rachete
care pot atinge orice țintă din Orientul Mijlociu cu o circumferință de cinci
până la zece metri”, a declarat Netanyahu. „Ei fabrică aceste arme în Iran.”
„Vor să le plaseze în Irak și în Siria
și să transforme arsenalul libanez de
130.000 de rachete, imprecise la ora
actuală, în rachete ghidate cu precizie”, a adăugat el. „Ei se pregătesc să
ne atace și au început deja plasarea rachetelor în Yemen. Iranul este cea mai
mare amenințare la adresa stabilității și
păcii în Orientul Mijlociu”, a avertizat
Netanyahu.

G A Z E TA RO M Â N E A S C Ă

9

G A Z E TA A C T UA L I TAT E A
xvcbzfhgkshgkscaneasca

Mazen susține terorismul

Nou consulat la Haifa
Noul consulat al Românie de la Haifa este
operațional din luna octombrie. Sediul a fost
sfințit de reprezentantul Patriarhiei Române

R

eprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte,
Arhimandritul Teofil Anăstăsoaie, a binecuvântat
zilele trecute sediul noului Consulat General al României de la Haifa, care este operațional de la 1 octombrie.

La invitația Excelenței Sale, dl Ion Mihai, Consulul General al României în Haifa, Părintele Teofil Anăstăsoaie
a oficiat o slujbă de sfințire a clădirii în care va funcționa
consulatul și a binecuvântat întreaga echipă care va deservi
noua secție consulară românească.

Reprezentantul Patriarhiei l-a felicitat pe noul consul și
i-a urat succes: „Am felicitat pe noul Consul general, E.S.
Dl Ion Mihai, pentru toată strădania depusă în deschiderea
acestui Consulat General și i-am urat succes în misiune,
alături de întreaga echipă de colaboratori. I-am oferit, în
semn de binecuvântare din partea Reprezentanței Bisericii
Ortodoxe Române, o icoană cu Sfântul Cuvios Ioan Iacob
Românul, frumos lucrată în sidef, pentru a fi ocrotiți și
ajutați în continuare”.
Locația noului consulat este pe Str. Habakim, Nr. 3, la
poalele muntelui Carmel, în apropiere de obiective biblice
și de pelerinaj: orașul Nazaret, Muntele Tabor și orașul Tveria. În Israel mai există un consulat românesc, la Tel Aviv.
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Președintele palestinian Abu Mazen a ordonat joia
trecută reconstruirea locuinței unui palestinian
condamnat pentru uciderea unui soldat israelian, la
doar câteva ore după ce locuința familiei ucigașului
a fost demolată de trupele Tzahal pentru a doua
oară anul acesta

„

Buldozerele Israelului nu
ne vor înfrânge
sau îngenuchia,” a declarat Autoritatea
Pa l e s t i n i a n ă
într-un comunicat. „Dorința
noastră e mai
puternică decât tancurile și buldozerele
lor. Victoria ne aparține.”
Sergentul-major Ronen
Lubarsky (20 ani) a decedat
de pe urma rănilor suferite
după ce Islam Yusuf Hamid
(33 ani) a aruncat pe el o
placă de marmură de pe un
acoperiș în timpul unei razii cu arestări din localitatea
al-Amari de lângă Ramallah
pe 24 mai 2018. Hamid, cunoscut și ca Islam Naji, a fost
arestat de camarazii lui Lubarsky din unitatea de elită
Duvdevan din Tzahal o lună
mai târziu.
Locuința lui Hamid a fost
demolată de Corpul de Geniu Tzahal la începutul zilei în ciuda demonstrațiilor

organizate de palestinienii
din regiune. Locuința a fost
distrusă inițial în decembrie
2018, dar a fost reconstruită
ulterior din fondurile furnizate parțial de AP.
Vladimir Lubarsky, tatăl
soldatului ucis a spus că e regretabil faptul că doar relatările din presă au adus situația
în atenția Tzahal. „Sunt
mult mai multe locuințe deale teroriștilor care au fost
reconstruite” a spus el.
Ucigașul soldatului a pledat vinovat la acuzația de
„omor” pe care o consideră o
onoare în codul militar al palestinienilor din Cisiordania
și a fost condamnat la închisoare pe viață.
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Premiu de 1 milion $
Judecătoarei Ruth Bader Ginsburg de la
Curtea Supremă SUA i-a fost acordat premiul
de 1 milion $ decernat anual unui gânditor al
cărui idei „au modelat profund înțelegerea și
progresul uman”

C

âștigătorul premiului Berggruen pentru
Filozofie & Cultură
2019, a fost anunțat miercurea trecută. Premiul acordat pentru prima oară în
2016 e decernat de Institutul
Berggruen, o organizație de
cercetare cu sediul în Los AnRuth Bader
geles, dedicată îmbunătățirii
Ginsburg
guvernării și înțelegerii interculturale. Premianții pot direcționa contravaloarea premiului către organizații non-profit alese de ei.
Toți cei trei câștigători precedenți au fost filozofi. E
vorba de Charles Taylor din Canada, Onora O’Neil din
Marea Britanie și Martha Nussbaum din Statele Unite.
Cinci sute de persoane au fost nominalizate pentru premiul de anul acesta.
Comitetul de premiere a numit-o pe Ginsburg „o
deschizătoare de drumuri, pe tot parcursul vieții, pentru drepturile omului și egalitatea între sexe,” și „o voce
constantă în favoarea egalității, a drepturilor angajaților
și a separării bisericii de stat,” potrivit ziarului New York
Times. Ginsburg va primi premiul în cadrul unei ceremonii private care va avea loc în luna decembrie la Biblioteca
Publică din New York.

Libertate studențească
Universitatea Bar Ilan a scos din regulamentul
intern de disciplină studențească cerința ca
studenții de sex bărbătesc să poarte kippot la orele
de iudaism, precum și cerința de a „evita purtarea
de îmbrăcăminte sumară” în campus

M

ass media
a relatat
că oricum
cerințele nu au fost
respectate în ultimii ani, iar acum
s-a decis scoaterea
lor din „Declarația
S t u d e n ț e a s c ă” a
instituției, pe care
studenții sunt rugați
să o semneze. Universitatea a
mai menționat că schimbarea
are loc ca urmare a scăderii numărului de studenți religioși
din instituție în raport cu numărul studenților laici.
În noua versiune a regulamentului, secțiunea despre natura „Torani” a instituției de
învățământ superior rămâne:
„Știu că obiectivul și tendința
Universității e stimularea și
promovarea studiului și cercetării în toate ramurile Torei și

în spiritul Torei și al tradiției
din Israel.
Universitatea nu se amestecă în credințele și opiniile
unei persoane, dar se așteaptă
ca tot ce există în perimetrul
ei să respecte instituția.
„Mă angajez să mă comport
de așa manieră încât să respect obiceiurile Universității
și aranjamentele tradiționale
decurgând din caracterul ei
special,” se precizează în documentul pe care trebuie să-l
semneze studenții.

„Air Force One” a Israelului
Aeronava care va avea funcția de avion prezidențial, a fost
prezentată presei duminică, la Divizia Aeronautică a Companiei
Aerospațiale Israeliene

J

urnalistul Itay Bluementhal de la
Ynet a scris că partea de sus a avionului e vopsită în albastru iar partea de jos e vopsită în alb. Pe ampenaj
tronează o uriașă Stea a lui David, iar
cuvintele „Statul Israel” sunt scrise pe
carenajul aeronavei.
Avionul va fi folosit de președinte și
de premier. Aeronava a sosit în Israel
după ce timp de câțiva ani a fost exploatată pe linia aeriană australiană Qantas.
Costul avionului e estimat la 600 milioa-

ne șekeli iar acum acesta a fost supus
unui proces special de renovare, modernizare și ajustare pentru a fi folosit de președinte și prim ministru în
vizitele oficiale peste hotare.
Printre altele, pe avion au fost instalate sisteme de navigație avansate, sisteme împotriva atacurilor informatice și
a atacurilor cu rachete. În spatele cabinei, la provă, se află biroul Premierului/
Președintelui. Alături de el, e dormitorul
cu toaletă și duș și o bucătărie bine echi-
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pată. Mai jos e sala de discuții pentru
ședințe și consultări. În apropiere, e Sala
Armatei – sala de război – echipată cu
sisteme de comunicații prin satelit criptate. Avionul are locuri pentru relaxare
și spațiu special pentru ziariști care vor
beneficia, printre altele, de servicii de
internet și calculatoare pentru a putea
lucra în timpul zborului.
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A câștigat din primul tur
Argentina și-a ales noul președinte. Alberto
Fernandez, de centru stânga, a câștigat în fața
conservatorului Macri, în cadrul unui scrutin marcat
de problemele economice prin care trece țara

Î

n Argentina, pentru
a câștiga din
primul tur, un
candidat trebuie să obțină
peste 40% din
voturi, cu un
avans de peste zece puncte
Alberto Fernandez
procentuale față
de următorul
clasat. Prezența la vot a fost una consistentă, de peste 80%.
„Este o zi mare pentru Argentina”, a reacţionat, încrezător,
în faţa presei, Alberto Fernandez, a cărui parteneră pentru
vicepreşedinţia ţării este fosta preşedintă Cristina Kirchner
(2007-2015).
Preşedintele la final de mandat, Mauricio Macri, de 60
de ani, a cărui popularitate a scăzut puternic anul trecut din
cauza gravei crize economice cu care se confruntă ţara, a declarat după ce a votat că „două viziuni concurente despre
viitor sunt în joc”.
După ce a votat, Fernandez a promis să depună eforturi
pentru a reduce puternica polarizare politică care afectează
ţara, între peronişti şi susţinătorii lui Macri care a candidat
pentru un al doilea mandat.

Mazal Tov, Ucraina!
Ucraina va deschide la Ierusalim un oficiu
diplomatic care va fi un birou al ambasadei sale de
la Tel Aviv, a anunţat vineri ministrul israelian de
externe, Israel Katz

P

otrivit şefului diplomaţiei israeliene, decizia survine
în urma unui acord încheiat între MAE israelian şi
preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.
Ucraina devine astfel a patra ţară care-şi deschide un
oficiu diplomatic la Ierusalim, după ce Ungaria şi Honduras au inaugurat
în acest oraş oficii comerciale cu
statut diplomatic şi Republica
Cehă un consulat onorific.
Crearea unor
astfel de oficii cu
statut diplomatic
este considerată
Israel Katz
un pas intermediar pentru care
au optat unele ţări după ce, în decembrie 2017, SUA au
recunoscut Ierusalimul drept capitală a Israelului şi ambasada americană a fost transferată de la Tel Aviv în Ierusalim.
Şi noul preşedinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, care în
campania electorală a promis că ambasada braziliană va fi
mutată la Ierusalim, a anunţat în luna martie că în acest
oraş va fi creat doar un oficiu comercial.

Libanul în pragul falimentului
Primul ministru libanez Saad al-Hariri și-a dat demisia marți,
în contextul protestelor fără precedent împotriva unei elite
conducătoare acuzată de corupție, elită care a dus Libanul la
cel mai grav colaps economic de la războiul civil din 1975-90

Î

ntr-o cuvântare de marți după-amiază, Hariri a spus că depune demisia
guvernului său președintelui Michel
Aoun ca răspuns la proteste, spunând
că „a ajuns la un punct mort”. Hariri
a cerut tuturor libanezilor să protejeze
pacea civilă.
Demisia lui va sfida puternicul grup
musulman șiit Hezbollah, al cărui lider
Sayyed Hassan Nasrallah a spus de două

12

ori că este împotriva unui astfel
de pas, invocând riscul unui gol Saad
politic periculos.
În stradă, susținătorii Hezbollahului s-au ciocnit violent cu protestatarii, dărâmându-le corturile și luptându-se cu ei, forțând poliția să intervină.
Săptămâna trecută, Hariri a căutat
să potolească furia populară printr-un
set de măsuri de reformă convenite cu
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al-Hariri

grupurile din guvernul său de coaliție,
inclusiv Hezbollah, măsuri care să combată corupția și să revigoreze economia.
Însă, măsurile propuse nu au satisfăcut manifestanții ale căror cereri includ
demisia guvernului și arestarea primului
ministru sub acuzația de corupție.
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Lichidarea terorii

Brexit între da și nu

Liderul Statului Islamic (SI) Abu Bakr alBaghdadi „este mort” într-un raid în nordvestul Siriei, a anunţat duminică Donald Trump

Liderii Uniunii Europene au decis, la Bruxelles, să
accepte solicitarea Londrei de amânare a Brexitului
până la 31 ianuarie 2020

E

xtinderea
este însă
una flexibilă, ceea ce înseamnă că termenul ar
putea fi mai scurt,
dacă Londra ratifică între timp acordul privind ieșirea
din comunitatea
europeană. Marea
Britanie urma să părăsească UE
pe 29 martie, dar Brexitul a fost
amânat de două ori, pentru 12
aprilie și mai apoi pentru 31
octombrie. Lipsa de consens
în această privință a generat o
criză politică în Regatul Unit,
țara fiind la un pas de alegeri
anticipate. Astăzi, deputaţii

Abu Bakr al-Baghdadi

„

britanici urmează să supună
votului o moţiune a premierului Boris Johnson, care propune
organizarea alegerilor anticipate la 12 decembrie. Șeful guvernului speră că, în urma acestui
scrutin, partidul său va obține
majoritatea în Parlament și nu
va mai exista nicio piedică în
calea Brexitului.

Azi-noapte, Statele Unite ale Americii au făcut
dreptate: Abu Bakr al-Baghdadi este mort”, a
declarat preşedintele american, în timpul unei
conferinţe de presă organizate la Casa Albă. „AlBaghdadi a fost cel mai crud lider al terorismului şi
cea mai importantă ţintă a politicii mele externe”,
a adăugat Trump. Liderul american a precizat că
al-Baghdadi a fost „un om violent care a murit în
mod violent. Noaptea trecută a fost o seară minunată pentru Statele Unite şi pentru restul lumii. Un
lider crud al terorismului a fost eliminat. Oameni
nevinovaţi nu vor mai avea de suferit de pe urma
lui. A murit ca un laş. Lumea este acum un loc mai
sigur fără el. Dumnezeu să binecuvânteze America”,
a spus Trump.
Soţia unui apropiat al lui al-Baghdadi şi un
cumnat al liderului Statului Islamic ar fi furnizat
informaţii esenţiale americanilor care au condus la
lichidarea acestuia.
Operaţiunea a fost complexă; elicoptere şi drone au asigurat înaintarea trupelor speciale, care au
atacat la sol ultima fortăreaţă importantă a liderului
extremist, în provincia siriană Idlib. Al-Baghdadi
a scăpat printr-un tunel săpat pe sub locuinţa sa,
luându-şi cu el şi trei dintre copiii săi. A fost urmărit cu câini şi, când a ajuns într-o fundătură, şi-a
detonat vesta cu explozibili pe care o purta.
Primul ministru Benjamin Netanyahu și Benny
Gantz l-au felicitat pe președintele american pentru
atacul său de succes din Siria. „Aș dori să îl felicit pe
președintele Trump pentru realizarea impresionantă
care a dus la moartea liderului ISIS al-Baghdadi.
Aceasta reflectă determinarea comună a Israelului,
Statelor Unite și a tuturor țărilor libere de a lupta
împotriva organizațiilor teroriste și a statelor teroriste”, a declarat Netanyahu.

Franco a fost exhumat
Trupul îmbălsămat al fostului dictator spaniol Francisco
Franco a fost exhumat din basilica săpată în stânca
mausoleului „Valea celor căzuți”, situat la aproape
50 de kilometri de Madrid

S

icriul a fost purtat pe
umeri de opt membri ai familiei fostului
conducător, iar apoi a fost
dus cu un elicopter la un
cimitir din nordul capitalei
spaniole, unde este înmormântată soția sa. Exhumarea lui Franco s-a făcut la
Franco
cererea autorităților spaniole, care vor să transforme
„Valea celor Căzuți” într-un monument dedicat victimelor războiului
civil din perioada 1936 - 1939. Confruntarea a fost declanșată chiar
de Franco, care mai apoi a condus Spania până la moartea sa, în
1975. Războiul s-a soldat cu o jumătate de milion de morți, iar 34
de mii dintre ei sunt îngropați în apropiere de bazilica unde, până
astăzi, s-a aflat și trupul dictatorului. Descendenții lui Franco s-au
opus exhumării, dar justiția nu le-a dat câștig de cauză.
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Glasul roților de tren

În anul universitar 2018-2019, 3,42
milioane de călătorii cu trenul au fost
achitate folosind tarife pentru elevi și
studenți, după cum arată statisticile Căilor
Ferate Israeliene

N

umărul indică o creştere faţă de anul
şcolar anterior. Conform instrucţiunilor Ministerului Transporturilor, Căile
Ferate le oferă elevilor două tipuri de bilete: un
„card perforat” valabil pentru 12 drumuri, care
oferă o reducere de 33% şi un permis pentru
elevi care permite deplasarea cu trenul şi cu autobuzul, cu o reducere de 50%.
Universitatea Tel Aviv e gara cea mai frecventată de studenţi, acolo începând sau încheinduse 481.000 călătorii cu trenul cu tarif preferenţial pentru elevi/studenţi.

Fără impozite la unt

M

inisterul Economiei a recomandat Ministerului Agriculturii să rezolve deficitul de unt din Israel anulând impozitele
și supravegherea controlată a untului importat.
Ministrul Economiei și Industriei, Eli Cohen
(Likud), a declarat: „Anularea impozitelor este
o decizie importantă când vine vorba de lucruri
pentru care nu există producție locală. Anularea
completă a impozitelor va crește concurența și va
preveni lipsa de unt”.
Taxa curentă pentru untul importat variază între 126-140% pentru untul de masă și 144-160%
pentru untul industrial.
Guvernul israelian a plafonat prețul la achiziția
pentru 100 de grame de unt de masă la 3,94 șekeli.
Drept urmare, fermierii israelieni care se luptă săși câștige traiul au început să se concentreze pe
producerea de produse lactate mai profitabile, exportând în același timp untul produs de ei.
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Rehovot se înnoiește
Comitetul pentru Infrastructură Națională a aprobat un plan
de renovare urbană în Rehovot care va fi cel mai amplu plan
de „demolare și reconstuire’ din Israel
1.400 dintre
locuințele existente
vor fi dărâmate și înlocuite de 10.000 unități
locative. Planul a fost
întocmit de firma de
arhitectură Barre Levie
Dayan.
Planul, care e promovat de câțiva ani de Autoritatea pentru Renovare Urbană și
Municipalitatea Rehovot, acoperă
1.500 dunami din sudul Rehovot. Cartierul Kiryat Moshe din
Rehovot e cunoscut ca suburbie
dezavantajată, afectată de violență
și infracționalitate. Cartierul construit în anii ´50 și ´60 e alcătuit
din clădiri de apartamente cu trei
și patru etaje, situate la periferia
cartierului. Peste 55% din locuitorii cartierului sunt imigranți din
Etiopia și urmașii lor, mulți dintre
ei beneficiari ai ajutoarelor sociale.

4.000 de apartamente din cadrul proiectului se află în acest
cartier, iar 6.000 pe terenul alocat
proiectului de către Administrația
Funciară Israeliană. Noile apartamente vor fi în clădiri cu 7-20 etaje.
2.000 de apartamente vor fi de
mici dimensiuni, iar 300 vor fi rezervate pentru studenți. Planul include și 470.000 mp pentru spațiul
comercial sau destinat birourilor.
Locuitorii acestui cartier vor
putea, în sfârșit, să locuiască în
apartamente mari cu lifturi, holuri
și camere de securitate.

Se va dubla ca mărime
Comitetul Districtual din Haifa a depus spre obiecţii noul
plan de bază pentru Zikhron Yaakov

P

lanul prevede creşterea
populaţiei actuale de la 23.000
persoane la 42.000
în următorii 20 ani.
Planul urmăreşte
promovarea conservării clădirilor şi peisajului oraşului, în paralel cu încurajarea reînnoirii urbane şi crearea
unei economii urbane robuste. Planul a fost întocmit şi coordonat de
arhitectul Ilan Eisen. Zikhron Yaakov a fost înfiinţat în 1882 ca sat de
fermieri de către imigranţii evrei din România. Baronul Edmond de
Rothschild a sponsorizat satul prin construirea de case pentru fermieri
şi i-a adus prosperitate prin construirea podgoriei Carmel.
După întemeierea Israelului în 1948 sute de imigranţi s-au stabilit
în oraş, iar în 1950 a fost înfiinţat un consiliu local.

•
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O moarte
misterioasă

131.000 milionari
Israelul numără circa 131.000 milionari, iar populaţia ţării
se îmbogăţeşte rapid, potrivit unui raport de luni al firmei
bancare elveţiene Credit Suisse

Poliția militară a lansat luni o anchetă
cu privire la moartea soldatului
Eli Ashkenazi, de 20 de ani, care
dispăruse duminică

I

sraelul se situează
pe locul 23 în lume
la numărul total de
milionari, până în 2024
preconizându-se că va
avea 173.000 milionari,
reprezentând un ritm de
creştere de 32%, potrivit Raportului Global
de Avere. Raportul s-a
bazat pe un studiu realizat în toată lumea de
la mijlocul anului 2018
până la mijlocul anului 2019.
Numărul total de milionari
israelieni e relativ mare, situând
statul evreu puţin sub ţările cele
mai populate, incluzând Brazilia
şi Polonia, deşi unele state cu mai
puţini locuitori, incluzând Norvegia, Elveţia şi Hong Kong-ul au
avut mai mulţi milionari.
Ritmul preconizat de creştere

C

a d a vrul lui
Ashkenazi a fost găsit
în apropierea
șinelor de cale
ferată din afara
orașului său natal, Kfar Saba, la
nord-est de Tel
Eli Ashkenazi (zl)
Aviv.
Ashkenazi a
fost văzut ultima dată părăsindu-și casa, duminică, purtând arma din dotare și o geantă mică.
Era așteptat la baza sa din Înălțimile Golan,
unde însă nu a mai ajuns.
Odată ce a fost declarat dispărut, municipalitatea Kfar Saba a cerut publicului ajutor pentru căutarea sa și a deschis o linie de asistență
specială pentru voluntarii dispuși să se implice
efectiv în căutări.

de 32% plasează Israelul în mijlocul grupului de ţări înstărite.
Israelienii au acumulat avere
mult mai repede decât cetăţenii
oricărei alte ţări, clasându-se pe
locul 7 cu un câştig mediu per
adult de circa 5.000 $. Raportul a
menţionat totuşi că averea medie
în Israel raportată la PIB a crescut
mult mai lent decât s-a anticipat.

Valori israeliene
Un cetățean israelian a fost numit în premieră vicepreședintele
Federației Astronautice Internaționale (IAF), o importantă
organizație de promovare a studierii spațiului cu sediul în Paris

N

umirea doctorului Dganit
Paikowsky, expert în relații
internaționale și politică
spațială ca unul din cei 12 vicepreședinți
ai organizației a fost anunțată la
cel de-al 70-lea Congres Astronautic Internațional din Washington.
Paikowsky va ocupa această funcție pe
o perioadă de trei ani.
Înființată în 1951, organizația IAF
are 366 membri în 68 țări, incluzând
agenții spațiale, companii, institute
de cercetare, universități, societăți și
muzee. IAF încurajează dezvoltarea
internațională a astronauticii în sco-

puri pașnice și susține partajarea
informațiilor tehnico-științifice
legate de spațiu.
Paikowsky a fost și în trecut coordonatorul mai multor comitete
naționale de formulare a politicii
spațiale naționale a Israelului, incluzând „Echipa președintelui”
destinată formulării politicilor de la
baza activităților Agenției Spațiale din
subordinea Ministerului Științei și comitetul de examinare a programelor
spațiale naționale înființat după explozia la decolare a satelitului Amos-6 în
septembrie 2016.
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Dganit Paikowsky

În prezent, Paikowsky e cercetător
invitat la Institutul de Politică Spațială
din cadrul Universității George Washington și predă în cadrul programului de masterat în Diplomație și Studii
de Securitate organizat de Universitatea
din Tel Aviv.
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Nimic fără Dumnezeu
Vineri, 25 octombrie 2019, cu ocazia zilei Regelui Mihai
I al României, primarul orașului Iași, Mihai Chirica, a fost
decorat de către Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei
României cu ordinul regal „Nihil sine Deo”.
Primarul Mihai Chirica a declarat: „Acest lucru nu ar fi fost
posibil fără sacrificiul permanent pe care orașul nostru, Iași,
l-a făcut și îl face în continuare pentru promovarea valorilor
noastre naționale, alături de cele ale Coroanei României!

Alegeri prezidențiale
2019

P

rin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr.
35 din 4 octombrie 2019, au fost aprobate secțiile de
votare din străinătate pentru alegerile prezidențiale
din 2019, care vor avea loc în zilele de 8, 9 și 10 noiembrie
(turul I), respectiv 22, 23 și 24 noiembrie (turul II).
În Statul Israel vor fi amenajate patru secții de votare,
după cum urmează:
1. Secția de votare nr. 282 la sediul Ambasadei României
la Tel Aviv, str. Adam Hacohen nr. 24;
2. Secția de votare nr. 283 la sediul Institutului Cultural
Român la Tel Aviv, Bvd. Shaul Hamelech nr. 8;
3. Secția de votare nr. 284 la sediul Așezământului Românesc la Ierusalim, str. Shivtei Israel nr. 46;
4. Secția de votare nr. 285 la sediul Consulatului General
al României la Haifa, str. Habankim, nr.3.
Secțiile de votare vor fi deschise timp de trei zile pentru
fiecare tur al alegerilor:

Modalitatea în care am răspuns grelelor provocări prin
care trece România, faptul că nu am căzut îngenuncheați
de liderii politici care au aruncat țara și Iașul în derizoriu și
subfinanțare, faptul că am atras întotdeauna atenția că Moldova, pentru sacrificiile sale, merită mai mult, faptul că noi,
ieșenii, nu ne-am lăsat păcăliți de iluzii deșarte în slujba unor
politruci ai vremurilor noastre ci, dimpotrivă, am promovat
permanent principiile sănătoase ale statului de drept; toate
acestea au contribuit la acordarea acestei distincții.
La acestea se adaugă contribuția fiecărui ieșean care, prin
muncă cinstită și dragoste pentru orașul nostru, a mișcat Iașul
și țara pe drumul cel drept! De la șoferul de autobuz până
la profesorul universitar, de la infirmiera din spital până la
medicul specialist, de la elevul din școală până la dascălul său,
toți avem dreptul de a purta această distincție.
Și, totodată, să nu uităm că ea ne obligă să continuăm
promovarea Iașului și a valorilor sale pentru ca împreună să
putem oferi copiilor noștri și urmașilor acestora speranța că
aici vor găsi întotdeauna locul pe care l-au visat!
Vreau să mulțumesc, în numele meu și al ieșenilor, Casei
Regale a României și, îndeosebi, Majestății Sale Margareta,
Custodele Coroanei Române, pentru onoarea pe care ne-au
făcut-o și să-i asigurăm că vom rămâne pentru totdeauna o
redută a speranței acestei țări, redută care nu va renunța niciodată la valorile naționale care ne-au consacrat!
Așa să ne ajute Dumnezeu!”
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vineri, 8/22 noiembrie 2019, între orele 12-21
sâmbătă, 9/23 noiembrie 2019, între orele 7-21
duminică, 10/24 noiembrie 2019, între orele 7-21.
Cetățenii români cu drept de vot pot vota la oricare din
cele patru secții de votare organizate pe teritoriul Statului Israel, în cazul în care nu au optat pentru votul prin
corespondență, cu cartea de identitate, cartea electronică
de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de
identitate ori pașaportul diplomatic, pașaportul diplomatic electronic, paşaportul de serviciu, pașaportul de serviciu
electronic, paşaportul simplu, paşaportul simplu electronic,
paşaportul simplu temporar, iar, în cazul elevilor din școlile
militare, carnetul de serviciu militar, valabile în ziua votării).

POEZIE ROMÂNEASCĂ ÎN ȚARA SFÂNTĂ
AMĂGIRI
de Maria GĂITAN Mozes
Si zațul uscat
din gamela găsită,
pentru o zeamă negruie
e bun.
O vagă aromă,
poate

că va avea.
Trăiesc cu visarea
că sorb
dintr-o fierbinte
și întăritoare
cafea...

Jo i , 3 1 o c t o m b r i e 2 0 1 9

G A Z E TA T R A D I T I I
xvcbzfhgkshgkscaneasca
Rav. av. I. WASSERMAN

Pericopa Noah
Prima pericopă a Torei, Bereşit, vorbeşte despre Minunea Creaţiei.
Pericopa care îi urmează – Noah se referă deja la Potop. Lumea era
plină de păcate din cauza faptelor oamenilor, care au spurcat actul
Creaţiei. Se pune întrebarea: cum a fost posibil ca o generaţie atât
de apropiată de Crearea Lumii, o generaţie atât de apropiată de
spiritualitatea integrală şi originală, nu a știut să aprecieze acest
lucru, să-şi spurce drumul pe pământ? Cum s-a putut întâmpla un
asemenea lucru?

S

ă luăm ca exemplu pe cineva care îşi
cumpără o maşină electrică de spălat rufe. La cumpărare, el primeşte
un prospect din partea producătorului,
cuprinzând instrucţiuni de folosire a maşinii. Este evident că respectivul cumpărător trebuie să respecte instrucţiunile de
folosire a maşinii de spălat. Dacă cineva
hotărăşte să nu respecte aceste indicaţii
şi să schimbe metoda de lucru, el poate
determina o spălare necorespunzătoare a
rufelor, care nu vor ieşi curate.
Proprietarul maşinii va ieşi în pagubă iar maşina se poate defecta deoarece
a fost utilizată în mod incorect. Tot la
fel, Dumnezeu, când a creat lumea frumoasă, a dat şi instrucţiuni de folosire
a acesteia, cum trebuie folosită această
lume pentru a se menţine, ca omul să
se poată bucura de ea, să aibă foloase de
pe urma ei. Atunci când omul foloseşte
lumea conform minţii, părerii şi gândirii
sale – şi nu conform indicaţiilor primite
de la Creatorul Lumii – este evident că
aceasta duce la stricăciune, prejudiciu,
distrugere. Este exact ceea ce s-a întâmplat prin păcatul primului om, ca şi ceea
ce s-a întâmplat generaţiei potopului şi
generaţiei auto-stăpânirii.
Este pozitivă sau negativă trăsătura
de a „uita” pe care Dumnezeu i-a dat-o
omului? Să ne gândim că cineva n-ar uita
de un necaz anumit care i-a fost făcut sau
l-a avut. Dacă n-ar uita de decesul părinţilor săi sau al rudelor sale dragi, cum
ar putea continua să trăiască, pentru că
cel mai greu îi va fi să trăiască tot timpul cu această suferinţă. Deci, trăsătura

de a uita este un fenomen pozitiv, dar
numai dacă cineva se foloseşte de ea în
cazurile pentru care a fost creată. Dacă
însă cineva foloseşte această trăsătură în
scop greşit şi negativ, de exemplu „L-ai
uitat pe Domnul Dumnezeul tău”, este
evident că în asemenea situaţie uitarea
capătă un caracter negativ, iar ea nu a
fost creată în acest scop. Predicatorul din
Dubno a explicat această idee pe baza
unei fraze din pericopa „Haazinu” din
cartea Devarim 36,18. După cum se
afirmă acolo este scris: „Pe Dumnezeul
care te-a născut l-ai părăsit şi l-ai uitat
pe Domnul care te-a creat?”
În privinţa acestei fraze, rabinul Admor Menahem Mendel din Koţk afirmă
că respectiva explicaţie dată de maghidul
din Dubno este corectă şi adaugă o povestire explicativă. Cineva şi-a pierdut
averea, a sărăcit şi a rămas dator multor
creditori. Aceştia nu-l lăsau în pace şi
într-o zi au venit la el acasă şi i-au cerut
banii pe care îi datora. Respectivul om
era plin de durere şi regret că nu are posibilitatea de a le înapoia banii.
Într-o zi, l-a vizitat un prieten bun,
care l-a văzut trist şi l-a întrebat de cauza
tristeţii care i se citeşte pe faţă. Omul i-a
povestit ce i s-a întâmplat cu creditorii.
„Am să-ţi dau un sfat bun”, i-a spus prietenul său.
„Rândul viitor când vor veni creditorii la tine, roagă-i să aştepte o clipă,
intră în altă cameră, îmbracă-ţi talăsul,
ieşi spre ei şi începe să cânţi melodia
rugăciunii Kol Nidre, apoi melodia rugăciunii Unetane Tokef, şi continuă aşa
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până când creditorii vor crede că nu eşti
în toate minţile şi te vor lăsa în pace”.
Omul care îşi pierduse averea s-a bucurat să asculte sfatul cel bun şi înţelept
şi i-a cerut un împrumut mic de bani
prietenului său care îi dăduse sfatul, înainte ca acesta să plece acasă. Iar prietenul
i-a dat cu dragă inimă. A doua zi au venit
creditorii, să primească banii, iar el a intrat în camera lui, şi-a îmbrăcat talăsul
şi a ieşit îndreptându-se spre ei, jucând
jocul care îl învăţase de la prietenul său.
Când au văzut creditorii că datornicul
lor şi-a pierdut nu numai averea, ci şi
minţile, au hotărât să-l lase în pace şi să
plece din casa lui.
Bineînţeles că s-a bucurat mult că
sfatul a fost bun şi farsa a prins. După
câteva zile, prietenul lui cel bun l-a vizitat din nou şi el i-a povestit cât de bun
i-a fost sfatul. Prietenul său însă, l-a întrebat „ce este cu împrumutul pe care eu
ţi l-am dat”? Stăpănul casei i-a răspuns:
„Aşteaptă o clipă”, apoi a intrat in cameră, şi-a îmbrăcat talăsul şi i-a făcut şi lui
aceeaşi farsă pe care o făcuse creditorilor.
Prietenul său i-a spus: „Ce faci, îmi joci
acelaşi joc şi mie? Doar eu sunt cel care
te-am învăţat acest joc, eu ţi-am dat sfatul să-l joci şi eu ştiu adevărul. Vrei să-mi
faci şi mie aceeaşi farsă pe care ai făcut-o
altora cărora le datorai bani?”
Aşa a spus Dumnezeul, Binecuvântat
Fie El: „Pe Dumnezeul care te-a născut,
l-ai părăsit. Eu sunt Cel care te-a născut
şi Eu sunt Cel care a creat toate organele
tale şi toate trăsăturile tale, printre care
şi trăsătura de a uita - şi acum ai uitat
pe Creatorul tău. Iar tu foloseşti această trăsătură pentru a uita de Domnul
Dumnezeul tău?”
De aici învăţăm că nu este nici frumos, nici plăcut, nici onorabil să ne
folosim de trăsăturile noastre în mod
neplăcut.

Şabat Şhalom
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Scrisoare deschisă Stimaților Deputați

u am dovezi concrete dar cred că,
după depunerea jurământului oficial în plenul
parlamentar, administrația
Knesset-ului împreună cu
birourile de lucru ale fiecărui
deputat, furnizează un coș de
gunoi în care deputații aruncă toate scrisorile trimise de
alegători.
Am convingerea că prezenta scrisoare va ocupa un
loc de onoare în acest coș.
Este pe înțelesul fiecăruia că
opinia alegătorului are pentru domnii deputați aceeași
importanță precum o are
„viscolul din Siberia de anul
trecut”!
Totuși, îmi permit să
sugerez inițierea cât mai
grabnică a celei de a doua
legi: cea electorală și legea
responsabilității criminalilor minori legată de violarea

fetelor minore.
Înainte de crearea Statului
Israel, populația evreiască era
organizată în cadrul Mișcării
Sioniste Mondiale. Aceasta
avea interes ca toate partidele să coopereze în vederea
înființării statului evreiesc
independent. Pe baza acestei
concepții, prima lege electorală conținea paragraful:
„Minimul de voturi necesare
pentru a primi reprezentanță
în Knesset este de 1%”.
Deci, o fracțiune politică
care avea un singur deputat,
era o unitate politică reprezentativă. În decursul anilor,
s-a ajuns la concluzia că numărul minim al deputaților
care pot reprezenta un partid
este de 4 deputați. Această
decizie a constrâns partidele
politice de a crea un guvern
numai prin cooperare în cadrul unui guvern de coaliție.

NESTEMATE POETICE
culese de Ady Covaliu

Apa se învață
prin sete
de Emily Dickinson
Apa se învață prin sete;
Țărmul – prin Mările în urmă
lăsate;
Suferința – prin dureri
încercate;
Pacea – prin bătălii și dovezi;
Prin neîmplinire – iubirea,
Păsările – prin albe zăpezi...

De nu mă poți iubi
de Victor Eftimiu
De nu mă poți iubi, frumoaso,

18

Căci altul ți-e stăpân pe veci,
De ce, când te-ntâlnesc în cale,
O clipă ochii nu ți-i pleci?
De nu mă poți iubi, frumoaso,
Întoarce-ți ochii de la mine;
Tu știi ispita ce se-ascunde
În fundul apelor senine.
În prefăcuta-mi nepăsare,
În genele mereu plecate,
Tu nu-nțelegi mărturisirea
Iubirii mele zbuciumate?
De nu mă poți iubi, femeie,
Întoarce-ți ochii – căci mă tem
Să nu le-ntunece lumina
Întâiul dragostei blestem!...
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Partidul care dorește să formeze un guvern, este obligat
a oferi o mită (șperț) altor
partide, ca acestea să voteze
numirea premierului.
Șperțul consta în necesitatea de a crea ministere lipsite
de orice necesitate economică
și administrativă, numai pentru a putea oferi un scaun ministerial în guvernul nou ales.
Astfel s-au înființat în
Israel diferite partide mici,
care nu aveau nimic de oferit populației statului. În
marile țări democrate există
două până la patru partide și
imediat după alegeri se crează
un guvern care conduce țara
până la alegerile viitoare.
Pentru a termina această
anomalie politică și administrativă, este necesar a se mări
coeficientul pentru aprobarea
unei liste electorale de cel
puțin 10 deputați, pentru că
astfel se vor crea patru blocuri
politice bine definite: (1) blocul partidelor de stânga, (2)
blocul partidelor de dreapta,
(3) blocul partidelor religioase și (4) blocul partidelor

musulmane.
Crearea unui guvern după
declarația președintelui comisiei de votare asupra rezultatelor, se va putea înființa în
câteva zile.
Îmi permit să apelez la
toți studenții pentru a iniția
o campanie de convingere a
deputaților de a vota această
lege, prin telefonie, internet
și reuniuni în campusurile
universităților.
A doua lege pe care am
amintit-o, se referă la anularea iresponsabilităţii criminalilor minori, care au
efectuat în grup violuri de
minore. Anchetarea acestor
criminali să fie dură ca și a
oricărui criminal major.
În consecință, efectuarea
sentințelor juridice trebuie să
fie în închisori și în condiții
dure.
Acești criminali au creat
o suferință lentă, nelimitată
de timp, victimelor minore, suferință care le va însoți
toată viața și aceeași pedeapsă care să–i însoțească și pe
criminalii minori toată viața.
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BAUHAUS -„Orașul alb” (100 de ani)

entrul LiblingHaos Weit –a fost
inițiat de Primăria
Tel Aviv și fondul Tel Aviv
în colaborare cu guvernul
german, având ca scop
recunoașterea arhitecturii
moderne a Tel Avivului.
Au fost construite peste 4000 de clădiri în stil
BAUHAUS ceea ce a determinat ca UNESCO să
deschidă la Tel AVIV un
centru internațional. Centrul acesta se află în clădirea Toni și Max Libling
-1936, a cărui arhitect a
fost Dov CARMI.
Scurt istoric: Curentul BAUHAUS a
fost creat la Dessau, în 1926, prin conlucrarea unui grup de arhitecți și constructori precum Josef Albers, Marcel
Breuer, Gunta Stoltz, Vasile Kandinsky
ș.a. În iunie 1927, Gunta Stoltz își va
scrie lucrarea de obținere a titlului de
Master intitulând-o „BAUHAUS”. De
asemene,a apare cartea „Arhitectura”
de Laszlo Grin și „Bauhaus bauten” de
Walter Grufin (1930). Bauhaus este
derivația cuvântului Bauhutte - un fel
de baracă modestă unde muncitorii
constructori locuiau pe timpul cât pe
terenul din apropiere se ridica o clădire.
Starea materială a germanilor după primul război mondial era mai mult decât
modestă.
Este absolut necesar de subliniat faptul că în acea perioadă populația germană s-a înmulțit. Fapt care a cerut o
rezolvare rapidă și economică. Cu alte
cuvinte, au fost necesare locuințe pentru
aceste categorii ale populației. Guvernul
Germaniei i-a încredințat arhitectului
Walter Grophins sarcina clădirii acestor
simple și ieftine construcții.
Curentul socialist–democratic care se
răspândise prin numeroasele regiuni, cuprinsese întreaga populație. Sediul ideo-

logic se stabilise la WEIMAR. Curentul
la modă cuprindea un capitol destinat
„drepturilor femeilor”. A fost pentru
prima dată când o femeie a devenit absolventa unei Școli de arhitectură alături
de nume precum Vassily Kadinsky, Paul
Klee, Lyonel Feninger, Johannes Itten această personalitate care a încurajat și
determinat să fie recunoscute drepturile
femeilor de a colabora în aceeași măsură
cu bărbații.
Această școală avangardistă a fost
creată după Primul război mondial de
către Walter Gropius, în scopul de a fi
pus proiectul în slujba societății. De
asemenea, se sublinia importanța colaborării cu femeile. Grupul și-a propus
o apropiere dintre artă și artizanat precum și a maselor populare. O inițiativă
în scopul democratizării artei și răspândirii în mase. Chiar din primul an, numărul studentelor l-a depășit pe cel al
bărbaților. Femeile au fost încântate de
această inițiativă-proiect și nu de a studia doar literatura și istoria – după cum
afirma Jana Revedin – doctor în arhitectură și urbanistică: „Fiicele Bauhausului
au dominat Weimarul”.
Doctrina Bauhaus a fost populară în
perioada 1929-30. În acea perioadă, betonul armat făcea parte din noua tehno-
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logie fiind pe primul plan în
construcția clădirilor vremii.
În Tel Aviv, acest nou mod de
construcție a fost aplicat imediat. Se prevedea sosirea unui
număr mare de emigranți,
ceea ce implica construirea
unui număr cât mai mare de
clădiri civile. Stilul BAUHAUS are câteva reguli care trebuiau respectate: simplitatea,
fațade ale căror pereți aveau
culoarea albă și decorații
simple. Clădirile trebuiau
să fie funcționale. Unul dintre studenții lui Maier a fost
arhitectul Arie Șaron, care a
lucrat cu Maier în birourile
acestuia din Germania, la începutul anilor 30. Dintre arhitecții școlii germane
Bauhaus, voi menționa pe arhitecții Arie
Șaron, Șmuel Astreclind, Ghital Weintraub, Șlomo Bernștein, precum și Dov
Carmi, Zeev Rechter.
Deși numele de „ORAȘUL ALB” s-a
păstrat, constatăm că majoritatea acestor
clădiri sunt de un gri–prăfuit. Clădirile
se construiau rapid iar prețul pe metru
cub era la îndemâna clienților-cablanilor.
Stilul s-a potrivit cu clima, deoarece primăvara-vara erau sezoane lungi cu mult
soare. Balcoanele așezate unul sub celălalt aveau avantajul de a păstra o umbră
plăcută. Construcțiile se bazau pe coloane, unul după celălalt și astfel vântul,
aerul proaspăt pătrundea cu ușurință.
Astfel, răcoarea se putea păstra mult
timp. Cartierul ALB din Tel-AVIV este
o exemplificare mai mult sugestivă în
ceea ce privește ideea de schimbare continuă a orizontului subiectiv și obiectiv.
Conceptul de oraș-grădină a fost o provocare. Locul ales a fost în apropierea
de Yaffo. Meir Dizengoff – cel dintâi
primar al Tel Avivului l-a invitat pe urbanistul Patrick Gedaes specialist în sistematizarea orașelor (New Delfi) să facă
planul pentru nașterea acestui oraș nou.
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Nouă descoperire

D

upă 3 ani de săpături
în Beit Shemesh, arheologii au scos la iveală o
biserică veche de aproape
1.000 de ani, extrem de bine
conservată.
Judecând după o inscripție
aflată pe pereții edificiului,

această este închinată unui
„glorios martir”. Identitatea
acestuia nu este însă cunoscută pentru moment.
Potrivit Autorității israeliene a Antichităților,
construcția bisericii, care este
împânzită cu mozaicuri multicolore reprezentând animale și plante, dar și figuri geometrice, a fost finanțată de
însuși împăratul Tiberiu al
II-lea, ceea ce sugerează faptul că martirul căruia i-a fost
închinat lăcașul de cult, era
cu adevărat important.
De fapt, biserica e doar
o parte din descoperire, ea
aflându-se în centrul unui
mare complex. Lăcașul de
cult este de formă rectangulară, cu coloane de marmură
și are mai multe capele.
În plus, biserica, din perioada bizantină, fapt sugerat de un vultur desenat pe
mozaicul podelei, simbolul
Imperiului Bizantin, are și
un baptisteriu cu scurgere
din calcit. A fost găsită și o
cameră în subteran, unde,
probabil, se află rămășițele
unor sfinți.

20

Cafenele în Israel

le sale din Israel.
De asemenea,
ri și Yoram Yerzin, oaIKEA încearcă să
meni de afaceri de sucreducă daunele
ces, care dețin mai multe readuse mediului
staurante în Israel, au anunțat
prin eliminarea
că sunt în tratative pentru
anumitor acceobținerea unei francize Starsorii de mobilier
bucks. Este vorba de lanțul
din linia sa de
de cafenele celebre în lume,
produse.
dar care în Israel nu jumătate care se juca cu o armă
M u l ț i
încărcată. Tatăl inconștient a ecologiști consideră că paa avut succes.
Acum 20 de ani, fost reținut până la încheierea iele din plastic sunt cea mai
Starbucks a dat fali- procedurilor legale împotriva rea formă de deșeuri, datoriment în țara noas- sa. El a fost pus sub acuzare tă ușurinței cu care ajung în
tră și de atunci au pentru amenințarea copilului oceane și sunt consumate de
existat mai multe și pentru furtul armei.
pești și păsări.
Poliția a declarat că „acesîncercări de a se
întoarce. De aceas- ta este un caz care conține
tă dată, Starbucks infracțiuni grave și că Un mediu mai sănătos
ompania SodaStream,
poate avea succes intenționează să se ocupe de
controlată de Pepsico,
în Israel după ce și-a schim- suspect cu maximă severitate.
intenționează să înlocuiască
bat imaginea în ultimii ani,
toate sticlele cu arome din
îmbunătățindu-și tipurile de
IKEA are
plastic cu flacoane metalice.
grijă de
Măsura planificată de commediu
panie spre lansare la începuanțul sue- tul anului 2021, va elimina
dez IKEA a producerea câtorva sute de
anunțat acțiuni milioane de flacoane de plaspentru a stopa tic de unică folosință în anii
utilizarea de ar- următori.
În prezent, fabrica SodaSticole de unică
tream
din Ashkelon produce
folosință, cum ar
cafea și prin extinderea ga- fi tacâmurile și paiele de plas- anual peste 30 milioane de
mei sale de produse, precum tic și introduce produse noi, sticle de arome, acest număr
și datorită creșterii numărului ecologice realizate din plas- fiind proiectat să crească cu
de turiști ce sunt obișnuiți să tic reciclat, inclusiv perdele, peste 10% pe an. Compania
consume de la Starbucks.
fațade de bucătărie, covoare subliniază că măsura presupune dificultăți operaționale,
și sticle.
Lanțul de mobilă cu amă- comerciale și de marketing,
Jucării periculoase
nuntul va întrerupe vânzări- incluzând o investiție inițială
n tată a fost arestat pen- le și utilizarea plasticului de de câteva sute de milioane de
tru că a furat un pistol unică folosință în magazine- șekeli, plus alte investiții în
fiecare sticlă.
pe care i l-a dat bebelușului
SodaStream
său în vârstă de un an și juare mai mulmătate să se joace cu el; arma
te fabrici în
era încărcată.
Israel și mai
Poliția a pus sub acuzare
multe centre
un bărbat arab din Umm alpeste hotaFahm care a difuzat pe Fare. Compania
cebook un videoclip în care
produce apaapare copilul său de un an și
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rate de îmbogățire cu dioxid de carbon, sticle refolosibile și recipiente de gaz în
Lehavim-Rahat.
În 2018, SodaStream a
decis scoaterea mânerelor
de plastic de pe milioane
de pachete de aparate de
îmbogățire cu dioxid de carbon comercializate în toată
lumea, măsură ce a eliminat
cel puțin cinci tone de plastic pe an. Sediul companiei
lucrează la o serie de măsuri
de reducere a consumului de
plastic de unică folosință și a
amprentei ecologice.
În prezent, SodaStream le
oferă consumatorilor o soluție
de preparare a băuturilor carbogazoase folosind sticle re-

utilizabile. Compania crede
că soluția ecologică corectă e
reducerea din start a plasticului de unică folosință. Potrivit cifrelor companiei, fiecare
sticlă SodaStream refolosibilă
va elimina în următorii trei
ani folosirea a 3.000 sticle de
plastic de către fiecare familie.

Y

Copilul
și-a salvat tatăl

arin, un băiețel de 10 ani
din Ashkelon, a sunat la
linia telefonică de urgență a
ambulanței, când tatăl său a
început să prezinte simptome
ale unui atac de cord și i-a salvat viața.
De Șabat, Gilad Mar-

într-o stare de
sănătate bună.
„Nu am cuvinte
să descriu cât de
mândru sunt de
fiul meu pentru
comportamentul său care mi-a
salvat viața”, a
spus tatăl fericit.
sa era acasă cu cei trei copii
ai săi când deodată a simțit
o durere puternică în piept
și slăbiciune. Yarin, fiul său
cel mai mare, l-a văzut că se
prăbușește și a sunat imediat
la 101 - numărul de urgență
Magen David Adom.
Yarin a putut să spună
paramedicilor
ce se întâmplă
cu tatăl său și
o ambulanță a
ajuns rapid, tocmai la timp pentru a-i acorda
primul ajutor în
urma unui atac
de cord.
„Am ajuns la
apartament în
câteva minute de la apelul lui
Yarin”, a spus paramedicul
care a sosit primul la locul incidentului. „Băiețelul în vârstă de 10 ani, ne-a făcut semn
de la fereastra casei și ne-a arătat exact pe unde să intrăm.
El ne-a așteptat la intrarea în
apartament și ne-a condus în
dormitorul în care se afla tatăl său, deja inconștient. Datorită prezenței sale de spirit,
am început imediat șocurile
electrice cu un defibrilator și,
după aproximativ 10 minute,
inima lui Gilad a început să
bată din nou singură.”
Acum, la mai puțin de o
lună după ce Marsa practic a
murit și a revenit la viață, el a
fost externat din spital și este

I

Accident
la Technion

nstitutul de Tehnologie
din Israel a anunțat că Elazar Y. Gutmanas, profesorul
care a fost rănit grav în timpul unei explozii la laboratorul universității, a decedat
sâmbătă.
Gutmanas, în vârstă de
80 de ani, a emigrat din fosta
Uniune Sovietică și s-a alăturat Departamentului de Știință
și Inginerie a
Materialelor din
1974. La data de
13 octombrie ac,
o explozie dintr-un laborator
de la etajul cinci
al clădirii facultății l-a rănit
grav pe profesor și a provocat
daune semnificative.
Magen David Adom a sosit imediat la fața locului și
l-a transportat de profesorul
Gutmanas la Centrul Medical Rambam din Haifa dar
eforturile medicilor au fost
zadarnice.
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Zece echipaje de pompieri
au fost chemate să stingă incendiul după care clădirea și
zona adiacentă a fost cercetată cu atenție pentru a căuta
eventualele scurgeri de materiale periculoase.

R

Noi zboruri

yanair va lansa o nouă
rută de zbor: Tel AvivToulouse. Transportatorul irlandez low-cost va opera două
zboruri săptămânale între Israel și orașul francez începând
din vara anului 2020.
Ryanair va concura pe
această rută către cel de-al
patrulea oraș din Franța, cu
compania easyJet de transport low cost din Marea
Britanie, care a început săptămâna aceasta două zboruri

săptămânale între Tel Aviv și
Toulouse.
Ryanair își extinde în prezent foarte mult operațiunile
între Tel Aviv și Europa.
Zborurile au fost inaugurate
săptămâna aceasta între Tel
Aviv și Budapesta, Bologna și
Bruxelles, aducând numărul
de destinații din Ben Gurion
la 21 din 12 țări.
Ryanair oferă, de asemenea, zboruri de
pe aeroportul
Ramon Eilat recent deschis, către opt destinații
din șapte țări
europene.
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Un pian într-un bar obscur. Un concert obișnuit. O
artistă de 17 ani, care așteaptă
să fie descoperită. Când Lara
Fabian a urcat pe scenă într-o
seară întunecată pentru a
schimba starea de spirit a
publicului, aceasta nu avea
habar cât de important va fi
acest spectacol pentru cariera
ei. Orbită de lumina reflectoarelor, nu a putut vedea
în mulțime un producător
celebru care s-a îndrăgostit
instantaneu de vocea ei și, în
cele din urmă, a prezentat-o
lumii la prestigiosul concurs
Eurovision.

Robotul Viper va parcurge
kilometri întregi pe suprafața
prăfoasă a Lunii pentru a
arunca o privire amănunțită
către ceea ce administratorul NASA, Jim Bridenstine, susține de luni de zile a
fi pungi subterane cu „sute
de milioane de tone de apă
înghețată” care ar putea ajuta să transforme
Lara
singurul satelit naFabian
tural permanent al
Pământului într-un
punct de plecare către Marte.
VIPER (Volatiles
Investigating Polar
Exploration Rover)
este așteptat să ajungă în regiunea polară
Treizeci de ani mai târziu,
de sud a Lunii în decembrie
Lara Fabian este considerată
2022, având asupra sa patru
cea mai de succes cântăreață
instrumente pentru a prelua
belgiană din toate timpurile.
probe din solul lunar pentru
Albumele ei speciale, pline de
urme de hidrogen și oxigen sensibilitate, povestesc despre
componentele de bază a apei
dragoste atât în engleză cât și
care pot fi separate și sintetiîn franceză. Pentru a-și sărbăzate în combustibil.
tori aniversarea de 50 de ani,
VIPER va înregistra 100
artista se află într-un turneu
de zile de date.
mondial iar la Tel Aviv va
concerta pe 14 decembrie la
STOPSTOPSTOP
Menora Mivtachim Arena.
Legenda fotbalului braziSTOPSTOPSTOP
lian Ronaldo de Assis MoreiNASA va trimite, în 2022, ra, cunoscut drept Ronaldinun robot de mărimea unei ho, care a jucat atât pentru
mașini de golf pe Lună pen- echipa națională a Braziliei,
tru a căuta depozite de apă cât și pentru Barcelona, s-a
sub suprafața corpului as- aflat săptămâna aceasta la
tronomic, într-un efort de a Haifa unde a participat la o
evalua resursele vitale înainte inițiativă sportivă care prode o întoarcere a omului pe movează pacea și fraternitatea
între Brazilia și Israel.
Lună, programată în 2024.
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Marți seară, pe Stadionul Sami Ofer, Ronaldinho a luat parte
la „Jocul Shalom din
2019”, un meci amical
care a pus față în față
legende majore ale fotbalului brazilian și unii
dintre cei mai venerați
jucători israelieni din
istorie.
Superstarurile braziliene
i-au inclus pe Ricardo Izecson dos Santos Leite, cunoscut sub numele de Kaka, care
a jucat pentru AC Milan și
Real Madrid, Rivaldo Vítor
Barbosa Ferreira, cunoscut
sub numele de Rivaldo, care
a jucat pentru Barcelona, precum și multe alte legende care
obținut titluri la cupe mondială de fotbal.
Partea israeliană a inclus
legende precum Arik Benado,
care a jucat atât pentru Beitar
Jerusalem, cât și pentru Maccabi Haifa, precum și Yaniv
Katan, care și-a petrecut cea
mai mare parte a
mandatului la Ma- Bernie
ccabi Haifa înainte Sanders
de o scurtă participare în Premier
League cu West
Ham United.
Cele două echipe au concurat în
acest meci amical
unic pentru a promova coexistența
dintre cele două țări, organizatorii sperând că mesajul
materializat la Haifa va ajunge în fiecare colț al lumii.
La sfârșitul meciului, a
avea loc o petrecere specială și prezentarea celebrului
dans brazilian samba, la care
publicul a luat parte întrun spectacol al coexistenței
menționate anterior.
STOPSTOPSTOP

Mai mulţi candidaţi democraţi la Casa Albă s-au angajat luni să facă presiune asupra Israelului în favoarea unui
acord de pace care să ducă la
crearea unui stat palestinian,
în contrast evident cu poziţia
actualului preşedinte american Donald Trump.
„Noi cerem ca guvernul israelian să se aşeze la masă cu
poporul palestinian şi să negocieze un acord care funcţionează pentru toate părţile”, a
spus senatorul independent şi
candidatul în alegerile primare democrate, Bernie Sanders,
în cadrul unei conferinţe a organizaţiei progresiste evreieşti
J-Street.
„Nu este antisemit să spui
că guvernul lui Netanyahu
este rasist. Este un fapt”, a
spus cel care ar putea deveni
primul preşedinte evreu al
SUA, acuzându-i pe primministrul israelian şi pe Donald Trump că alimentează
diviziunea. „Dacă există un

popor pe Terra care înţelege
pericolul rasismului şi al supremaţiei albilor, atunci cu
siguranţă este poporul evreu”,
a adăugat Sanders.
Joe Biden şi Elizabeth Warren, candidaţi în fruntea sondajelor la învestitura democrată, au afirmat și ei, în mesaje
proiectate în cadrul conferinţei, că se vor opune oricărei acţiuni care ar închide uşa creării
unui stat palestinian.
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Alte timpuri,
alte valori morale

u ştiu de ce mă leg de timp; el
nu are nici un amestec în vieţile noastre. Timpul îşi urmează
drumul său, tot înainte, fără drept de
întoarcere. Doar noi, oamenii, suntem
mereu aceeași și mereu alţii, în veşnică
transformare. Mii de factori contribuie
la schimbările intervenite în existenţa
umană, în evoluţia gândirii, a comportamentului, în schimbarea valorilor.
Tot ce era cândva imuabil, de neclintit
în morala omului, este astăzi în transformare continuă care tinde, din păcate,
spre declin.
Mă gândeam, de pildă, la situaţia populaţiei de vârsta a treia în cadrul societăţii contemporane. Să zicem că factorii
oficiali îşi fac datoria. În limita posibilităţilor şi a bugetului. Dar nu despre
ei vrem să vorbim, ci despre atitudinea
„tinerilor” - oameni aproape de vârsta
pensionării - faţă de cei mai în vârstă. Se
spunea cândva o vorbă înţeleaptă: „cine
nu are un bătrân în preajmă, să caute
să-şi cumpere unul...” Aceasta se spunea
din afecţiune şi respect faţă de înţelepciunea acumulată în ani îndelungaţi de
către un om care, până la vârsta cea mai
înaintată, mai poate fi util societăţii, cel
puţin cu un sfat folositor. În zilele noastre, când media de vârstă a crescut simţitor, vârstnicii pot cu atât mai mult să-şi
dovedească utilitatea în orice domeniu,
deoarece au avut la dispoziţie mai mulţi
ani de a pune în practică toate cunoştinţele adunate în curs de decenii. Însă
aici intervine prima contradicţie în sânul
societăţii: pe de-o parte, tinerii au nevoie de locurile de muncă ocupate uneori
prea mulţi ani de către cei în vârstă, însă
mult mai experimentaţi. În cazul când
totuşi aceştia se retrag la vârsta stabilită, cedând locul de muncă tineretului,
atunci se crează o stare de nemulţumire
în cadrul societăţilor de pensii, care ameninţă cu falimentul datorită „bătrânilor”

care trăiesc prea mulţi ani, mai mult de
15 ani calculați de ei, în care pensionarii consumă banii... Foarte complicată
situaţie, mai ales când vârstnicii, încă sănătoşi la trup şi la minte, refuză să ceară
iertare pentru faptul că mai trăiesc! Cine
ar putea propune o soluţie rezonabilă? În
nici un caz, Partidul Pensionarilor decedat după prima sa cadenţă în Knesset.
Nici eu nu cunosc soluţia cea mai bună
de rezolvare a acestui conflict dureros,
deci trec la altă problemă, tot legată de
vârsta a treia (şi a patra?).
Din cauze cu totul inexplicabile,
dispare pe zi ce trece acea grijă şi acel
respect elementar de care s-au bucurat
vârstnicii în toate timpurile. Nu vorbesc
despre copiii noştri care trăiesc în prezent mult mai greu ca pe vremuri, au
mai multe griji legate de existenţă, mai
puţin spaţiu într-o locuinţă încă neachitată băncilor și mai multe cheltuieli cu
educarea propriilor lor copii. Rezultatul
este că nu le mai rămâne timp, putere
şi destulă răbdare pentru îngrijirea părinţilor. Aceştia îşi găsesc adăpostul la
bătrâneţe în cămine mai mult sau mai
puţin confortabile, funcţie de sumele de
care ei dispun pentru a alege calitatea
locului. Dar indiferent dacă locul este
ieftin sau scump, personalul care ar trebui să le creeze o atmosferă de familie, se
poartă cu totală lipsă de sensibilitate, ca
şi cum orice bătrân este senil sau tâmpit.
Întâmplător, am cunoscut o persoană
care a închiriat un loc la un cămin din
Nordul ţării, în schimbul a 12 mii de
şekeli pe lună. Aparent era totul normal,
conform cerinţelor oficiale. Era curat,
hrana acceptabilă, camerele dotate cu
aer condiţionat, după amiezile deseori
distractive, cu câte un program artistic
prezentat de grupuri de elevi sau câte
un instrumentist dornic de o activitate
voluntară.
Însă cum rămâne cu singurătatea fie-

Jo i , 3 1 o c t o m b r i e 2 0 1 9

•

căruia, cu lipsa de respect a îngrijitoarelor care fac „trezirea” la ora 6 dimineaţă
pentru ca toată lumea să fie gata la ora
8 pentru micul dejun? (ca la armată !)
Când „locatara” întreabă ce pastile sunt
în păhărelul care i se serveşte dimineaţa
şi seara, i se răspunde: „tu nu trebuie să
ştii”. Sau când cere un leac contra unor
dureri de cap, i se răspunde că „poate
să rabde puţină durere de cap, până ce
doctorul îi va prescrie peste o săptămână rețeta, cu ce va crede el de cuviinţă”.
Am repetat spusele persoanei respective,
deoarece chiar dacă aceasta este foarte în
vârstă şi slăbită fizic, mai are totuşi discernământ, are capacitatea de a judeca
şi povesti ca oricine despre trăirile dureroase și jignitoare. Nu cred că o persoană
care a depășit o vârstă înaintată, să zicem
peste 95, nu înțelege că este umilită în
mod intenționat, din rea credință sau
din totală desconsiderare.
În încheiere, menţionez şi câteva
lucruri observate și auzite de mine însămi: adresări ca „Cu ce să te servesc,
savtale” (bunicuţă)?; „să se cedeze locul
bătrânei care stă în picioare!” (politeţea
şoferului); sau la ştirile T.V. - „A fost
accidentată o bătrână de 64 de ani şi fiica
ei în vârstă de 41. Tânăra nu a suferit
traumatisme grave, iar bătrâna este reţinută în spital”. Și un șir lung de etc. în
continuare...
Trăim, din păcate, nişte vremuri confuze, când oamenii şi-au pierdut bunul
simţ; au uitat ce au învăţat în primii 7
ani acasă, iar la şcoală au învăţat deseori
lucruri rele, la fel ca cele primite de la
televiziune, filme, computer şi mai recent, de la telefoanele „ultra-inteligente”. Deseori, şi inteligenţa este supusă
unor scopuri dăunătoare. O să ducem
dorul acelor timpuri când purtam uniformă şcolară, când stăteam uneori „la
colţ” pentru o purtare necorespunzătoare, când jucam coarda în curtea şcolii sau
ne plimbam vara în parcul oraşului cu
colegii de clasă, dar numai până la ora
10 seara fix!
Şi salutam cu un „bună ziua” politicos vecinii şi pe toţi cunoscuţii adulţi.
Bune vremuri au fost în tinereţea noastră. Cel puţin, ne-au format ca oameni
sănătoşi sufleteşte!
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Stele ale baletului rus

M

aya Plisetskaya s-a
născut în 1925 la
Moscova, într-o familie proeminentă de origine
evreiască lituaniană. Tatăl ei,
Mikhail Plisetski (Misha), era
diplomat, inginer și director
de mină; el a fost arestat și
executat ulterior, în timpul
epurărilor staliniste. Soția lui
a fost arestată la scurt timp și
trimisă într-un lagăr de muncă (Gulag) în Kazahstan, pentru trei ani. Maya și fratele ei
micuț în vârstă de șapte luni
au fost luați de mătușa lor
maternă, balerina Sulamith
Messerer, până când mama
lor a fost eliberată în 1941.
Fetița studiază cu marea
balerină a școlii imperiale
Bolșoi, Elizaveta Gerdt. A
apărut pentru prima dată la
Teatrul Bolshoi, când avea
unsprezece ani. În 1943, la
optsprezece ani, Plisetskaya
a absolvit școala coregrafică.
Ea a intrat în baletul Bolshoi,
unde a dansat până în 1990.

*

Fantastica Natalya Osipova s-a născut în 1986 la
Moscova. Osipova și-a început studiile de balet la vârsta
de opt ani la Școala de Balet
Mikhail Lavrosky. Din 1996
până în 2004, a studiat la
Academia de Coregrafie de
Stat din Moscova (Academia
de Balet Bolshoi),
La 18 ani, ea a intrat în
baletul Bolshoi ca membru
al corpului de balet. În 2005,
ea a dansat în „Don Quijote”
și a fost promovată solistă în
2006. A devenit solistă principală în 2009. În 2010, a de-

24

venit dansatoare principală la
Baletul Bolshoi, dar și-a dat
demisia din companie, citând
„libertatea artistică” drept
motivul plecării sale.
După ce a părăsit Bolshoi,
s-a alăturat teatrului de balet
american ca dansatoare invitată la Opera Metropolitană.
unde a prestat în „Don Quijote”, „The Sleeping Beauty”
și „Romeo și Julieta”.
În decembrie 2011, a intrat în baletul Mikhailovsky.
În 2013, s-a anunțat că Osipova se va alătura The Royal
Ballet în calitate de dansatoare principală, după ce a
dansat anterior ca invitată în
„Lacul Lebedelor”. Ea a citat
repertoriul mai larg și mai
divers ca motivație principală a mișcării. A debutat la 21
noiembrie 2013, în Romeo și
Julieta, în „The Nutcracker”
și în „Giselle”.

*

Extraordinarul Ivan Vladimirovitch Vasiliev s-a născut
la Vladivostok în 1989 și a
absolvit Școala de Balet din
Bielorusia în 2006.
A câștigat premii (între
2005-2014), pentru cel mai
bun dansator la Concursul de
balet Arabesque, la Concursul internațional de balet din
Moscova, distincția specială a
Concursului internațional de
balet Varna, Rising Star Soul
of Dance, unul dintre „25 de
vizionat” din Dance Magazine, Benois de la Danse, Premiul Virtuozității de Dans
la Saint Peterburg, urmat de
Marele Premiu ca cel mai bun
dansator, premiului criticilor
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britanici și titlul de „Artist
onorat al Rusiei”.
Vasiliev s-a alăturat baletului Bolshoi la sfârșitul anului
2006, ca prim solist. În 2010
a jucat deja roluri de lider în
„Le Corsaire”, „Flamuri de
Paris”, „Don Quijote”, „Giselle”, „La Fille Mal-Gardée”,
„Spartacus”, „Petrouchka”,
„Spărgătorul de nuci”, „La
Esmeralda”, „La Bayadére”
și a fost promovat la rang de
director la Bolshoi Ballet.
Ivan Vasiliev și Natalia
Osipova, logodnica sa de
atunci, și-au părăsit compania în anul 2011, în căutarea
unor orizonturilor artistice
mai largi. Amândoi au devenit directorii Teatrului
Mikhailovsky din Sankt Petersburg, cu libertatea de a
interpreta ca invitați, în toată
lumea.
Vasiliev a fost invitat regulat la teatrul de balet american, La Scala di Milano
și Bolshoi. De asemenea, a
interpretat roluri de lider la
Teatrul Mariinsky, Teatrul
Stanislavsky, Teatrul Novosibirsk, Baletul Național En-

glez, Bayrisches Staatsballet,
Balletul Australian. Începând
cu 2015, Vasiliev a început să
se dedice și coregrafiei.

*

Ivan Vasiliev, atleticul superstar, dansator al baletului
rusesc, a rupt inimile admiratoarelor de pe planetă prin
căsătorie - dar nu cu balerina
Osipova cum se așteptau milioanele de fani.
Ivan Vasiliev declara: „Am
cunoscut o tânără de 26 de
ani din Sankt-Petersburg,
„Am nunta pe 6 iunie!” Apoi,
a vorbit din nou în ziua următoare, când el și Osipova s-au
despărțit. A dat un răspuns
simplu: „Am cunoscut-o pe
Maria Vinogradova!“
Ivan și Natalia, deși nu
mai sunt implicați romantic,
dansează în mod regulat împreună. Vasiliev a sugerat cu
tărie că relația lui cu Osipova
rămâne în condiții excelente
și vor continua să danseze
spectaculos împreună pe tot
globul. „Da”, a spus el, „este
adevărat că suntem prieteni și
pentru totdeauna vom fi prieteni și parteneri.
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Puterea soarelui în
mâinile noastre

sraelul este o țară mică
iar clima nu a fost foarte generoasă cu resursele
energetice clasice. Râurile
sunt puține; apa este o resursă
foarte prețioasă în Țara Sfântă. Nu există în Israel mine de
cărbune și, de aceea, prețiosul
zăcământ natural este importat și adus cu vapoarele pentru
a asigura funcționarea centralei electrice de pe Malul
Mediteranei.
Israelienii sunt oameni creativi; ei știu că țara lor, această
mică bucățică de pământ din
Orientul Mijlociu, este bunul
lor cel mai de preț. Oricare ar
fi condițiile naturale, ei trebuie să lupte pentru ceea ce
le-a dat Dumnezeu și de aceea
investesc în cercetare și dezvoltarea de tehnologii noi.
„Dacă apă nu avem, atunci
să profităm că suntem pe
malul Mediteranei”, și-au
zis locuitorii micului stat și
au făcut numeroase centrale
de desalinizare a apei. Dacă

altădată apa potabilă era o
mare problemă în Israel și
ea era adusă cu vapoarele
din Turcia, astăzi agricultura
înflorește iar deșertul israelian este transformat într-o
grădină. Dar instalațiile de
desalinizare nu pot asigura
necesarul unei hidrocentrale
pentru producerea energiei
electrice iar centralele termice
care funcționează cu cărbune,
sunt poluante. Așa că trebuia
folosită o altă resursă pe care
micul Israel o are din plin:
soarele.

Autoritatea pentru
energie electrică (AEE)
și ministrul
israelian al Energiei, Yuval
Steinitz, au aprobat recent
începerea activității la o nouă
centrală de producere a energiei electrice care folosește
energia solară. Centrala Ashalim este situată în deșertul Negev, la sud de orașul Beer Sheva și este garantată să producă
energie fără poluare pentru o
perioadă de douăzeci de ani.
Este o victorie a științei,
de trecere de la combustibilii
fosili la energie regenerabilă
ecologică, fiind cea mai mare
centrală cu panouri solare ce

Va cânta pentru îngeri

C

ompozitorul și interpretul român
de muzică ușoară Mihai Constantinescu a decedat, marți seara, în jurul
orei 19:00, la Spitalul de Urgență Floreasca
din București, după un stop cardio-respirator neresuscitabil. Artistul în vârstă de 73
de ani era în comă din luna mai a acestui
an, când suferise un stop cardio-respirator.
Prietenii lui Mihai Constantinescu au organizat și o campanie de donare de sânge
la care au participat circa 100 de persoane.
Apropiații se rugau pentru o minune care
nu a mai venit niciodată.
Mihai Constantinescu a fost unul dintre

cei mai cunoscuți
interpreți și compozitori de muzică
ușoară tradițională
românească, fiind autor a zeci de
șlagăre care au rămas
în memoria mai multor generații. În urmă
cu aproape doi ani, în toamna anului 2017,
cântărețul și Simona Secrier și-au jurat iubire și credință veșnică, în mare secret, departe
de ochii curioșilor. Simona a fost alături de
el în toată această perioadă și a sperat mereu
într-o minune.
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funcționează fără a genera
poluare sau emisii de gaze cu
efect de seră.
Stația masivă care se întinde pe o suprafaţă de 125 de
hectare, a fost construită cu o
investiție de circa 600 de milioane de șekeli (aprox. 721
milioane ron) și își propune
să ofere energie solară rețelei
naționale israeliene, furnizând energie pentru aproximativ 60.000 de gospodării.
Ca urmare a descoperirilor
în domeniul tehnologiei fotovoltaice și pentru a reduce
costurile pentru consumatorul israelian, AEE a decis să
construiască centrala fotovoltaică Ashalim, economisind populației aproximativ
120 milioane de șekeli pe an
(aprox 144 milioane ron).
„Sunt mândru că conduc
Ministerul Energiei, care împreună cu AEE - au ajutat
la avansarea utilizării energiei
solare pentru a crea cea mai
mare producție de energie
electrică înregistrată în domeniu în ultimul deceniu”,
a spus ministrul Steinitz. Și
într-adevăr, folosirea puterii soarelui este o mândrie
națională pentru Israel. Oamenii de știință israelieni ne
promit că nu se vor opri aici;
stă în puterea omului de a
folosi resursele naturale fără
a polua și a distruge planeta.
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Hidoșenii delicioase

„Înghițit” de o groapă
Scene șocante au fost surprinse la o oră de vârf în
centrul orașului Pittsburgh din Statele Unite. Un
autobuz a căzut cu partea din spate într-o groapă
de mari dimensiuni formată pe mijlocul șoselei

P

artea din față
a vehiculului
a rămas suspendată în aer, spre
surprinderea oamenilor aflați luni
dimineața în drum
spre serviciu.
Autobuzul care
aparține Autorității
Portuare, a oprit la culoarea roșie a unui semafor în momentul
în care un crater uriaș a apărut pe o șosea din centrul orașului
Pittsburgh. Jumătatea din spate a vehiculului, unde se afla motorul, a căzut în groapa adâncă de aproape șase metri.
În momentul producerii accidentului, în autobuz se aflau
doar șoferul și un pasager. Ambii bărbați au reușit să iasă singuri
din vehiculul rămas suspendat în aer cu roțile din față.

Ţările cu cei mai mulţi
milionari din lume

entru fiecare ţară, populaţia de milionari depinde de
trei factori principali: dimensiunea populaţiei de adulţi,
avuţia medie şi inegalitatea averii. Statele Unite au obţinut scoruri mari la fiecare dintre aceşti factori, iar populaţia
sa de milionari continuă să crească într-un ritm constant, în
ultimele 12 luni, un număr de 675.000 de persoane alăturându-se clubului select al milionarilor în dolari.
Acesta este un ritm mai intensiv de creştere decât ritmul
combinat al următoarelor nouă ţări din clasament, respectiv
China, Japonia, Germania, Olanda, Brazilia,
India, Spania, Canada
şi Elveţia. China deţine a doua cea mai mare
populaţie de milionari,
care însumează 4,45 milioane de persoane.

26

G A Z E TA RO M Â N E A S C Ă

•

N

atalie şi soţul
ei, Dave Sidesef, ambii
cofetari din Austin,
Texas, i-au speriat de
moarte pe copii când
au scos în vitrina cofetăriei lor două capete
de zombie întinse pe o
marmeladă roşie. Puteai să juri că cele două tărtăcuţe sunt
reale! Însă după ce au fost feliate corespunzător, torturile
nu au mai speriat pe nimeni; ba mai mult, au produs un
curcubeu pe cerul gurii.

Cancerul din parc

O femeie israeliană care trăiește în Anglia, a
descoperit că are cancer la sân în timpul unei
vizite la un parc de amuzament din Edinburg,
Scoția

Î

Numărul de milionari ai lumii a rămas constant în
2019, la 48,8 milioane de persoane, iar 40% din
aceştia, respectiv 18,6 milioane de persoane, sunt
din Statele Unite

P

De Halloween, patiserii americani au încins
cuptoarele, creând cele mai bizare torturi cu
chipuri de personaje demne de filmele de groază

n luna mai a acestui an, Bar a mers
într-o excursie cu
familia la Edinburgh. Acolo există o
cameră obscură dedicată efectelor căldurii termice. Acolo
ea a observat că are
o pată roșie pe sânul stâng, lucru neobișnuit pentru ea.
O cameră termică folosește radiații infraroșii pentru a
proiecta imagini ale corpurilor vii prin care se evidențiază
zonele lor de căldură. În parcul de distracții această cameră specială este utilizată în scopuri de divertisment,
dar tehnologia aceasta este folosită pentru o varietate de
utilități, de la activități de securitate și de combatere a
terorismului, până la teste medicale.
După ce femeia s-a întors acasă, a aflat că există o legătură între apariția cancerului și căldură, deoarece cancerul
creează noi vase de sânge pentru a-și „hrăni” celulele pe
măsură ce acestea cresc. În cazurile în care celula canceroasă este aproape de piele, fluxul neobișnuit de sânge în
regiunea respectivă se poate detecta folosind tehnologia
infra-roșie. Totuși specialiștii recomandă mamografia ca
fiind cea mai bună metodă pentru detectarea precoce a
cancerului.
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„O relație specială”
Rachel Weisz o va interpreta pe Elizabeth Taylor în
„A Special Relationship”, un film biografic produs de
compania See-Saw Films, care va explora evoluţia
legendarei actriţe americano-britanice de la statutul de
vedetă de cinema la activistă

P

ovestea filmului va fi prezentată
din perspectiva prieteniei dintre
Elizabeth Taylor şi asistentul ei
Roger Wall. Bazată pe un scenariu scris
de Simon Beaufoy - premiat cu Oscar
pentru „Slumdog Millionaire”, noua
producţie va fi regizată de duo-ul de regizoare Bert & Bertie, cunoscute pentru
filmul „Troop Zero”.
Elizabeth Taylor, nominalizată de
cinci ori la Oscar, a câştigat de două ori
acest premiu pentru interpretările sale
din filmele „Butterfield 8” şi „Who’s
Afraid of Virginia Woolf?”. Celebră şi
pentru stilul ei de viaţă strălucitor şi
pentru numeroasele ei mariaje, celebra

actriţă s-a angajat într-o
veritabilă „cruciadă” împotriva SIDA, după ce l-a
angajat la jumătatea anilor
1980 pe Roger Wall, un
bărbat gay care a crescut
Lungmetrajul va fi produs de comîn sărăcie într-o regiune din sudul ame- pania See-Saw Films, iar printre produrican marcată de homofobie.
cătorii executivi ai peliculei se vor afla
Rachel Weisz a câştigat premiul Os- Barbara Berkowitz şi Tim Mendelson,
car în 2006 pentru rolul secundar din care sunt membri ai Fundaţiei Elizabeth
„A Constant Gardener” şi a fost nomi- Taylor.
nalizată în 2019 la
aceeaşi categorie
graţie interpretării sale din filmul
„The Favourite”.
Cântăreaţa Adele (31 de ani) câştigă 75.856 de
dolari pe zi din drepturi de autor

11 milioane $
pentru o reclamă
Cântăreaţa americană Mariah Carey (49 de ani) a
încasat suma uriaşă de 11,6 milioane $ pentru a
face reclamă la un brand de chipsuri

R

eclama e
filmată
special
pentru Crăciun
şi va fi difuzată
cu prilejul împlinirii a 25 de
Mariah
ani de la lansaCarey
rea albumului ei
de mare succes „All I Want For Christmas Is You”.
„Toată lumea ştie cât de mult îmi place să sărbătoresc şi
va fi nostim să intrăm în spiritul Crăciunului cu chipsurile”,
a spus artista.
Cântăreaţa a fost căsătorită cu patronul companiei discografice Casablanca Records, Tommy Mottola, între 1993 şi
1998, şi cu rapperul Nick Cannon, între anii 2008- 2016.
Din a doua căsnicie îi are pe gemenii Moroccan şi Monroe,
în vârstă de 8 ani. Vedeta are o avere de 520 milioane $.

Câştigă 75.856 $ pe zi

A

sta deşi nu a mai scos un album nou de 3 ani. Vedeta
a lansat trei albume extrem de bine vândute, „19”,
„21” şi „25”, care sunt foarte căutate şi în prezent.
Albumul „21”,
vândut în 31 de milioane de exemplare, a
fost chiar cel mai bine
vândut din întreaga
lume în 2011. „Toată
lumea mă invidiază,
dar lucrurile nu sunt
aşa de frumoase cum
par. Pe lângă faptul
că trebuie să plătesc
taxe foarte mari, în
valoare de 50% din
câştiguri, nu mai pot
Adele
folosi transportul public şi am o mulţime
de cheltuieli mari pe care le impune statutul de vedetă”,
spune cântăreaţa.
Deşi se vaită atât, vedeta câştigă o mulţime de bani, fără
ca să facă nimic. Ea a promis că va lansa un al patrulea
album la 8 noiembrie. Adele a fost măritată cu Simon Konecki (46 de ani) din 2016 până anul acesta, mariaj din
care a rezultat micuţul Angelo, de 6 ani. Adele are o avere
de 180 de milioane de dolari.
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Trompeta 
(această rubrică este un pamflet și trebuie tratată ca atare)
BEEP

C



BEEP

Ața buclucașă

onducătorul
Statului Islamic a sfârșit
tragic după ce a văzut
că-i atârna o aţă la vestă şi a tras de ea.
Cu toţi am avut parte la un moment dat de
acea aţă rebelă care iese
din pulover, din tricou
sau din vestă. Uneori
e mai bine să tragem
de ea sau să-i dăm foc
cu bricheta, dar alteori
riscăm să deşire şi mai
tare puloverul sau chiar mai rău!
E cazul şefului ISIS, Homar Al-Baghdadi, care şi-a găsit sfârşitul, după ce
a tras de o aţă care îi atârna din vesta cu
explozibil.
„A fost groaznic. I-am zis «şefu, ai
grijă să nu tragi de ață şi... bum! Dus a
fost». Degeaba se laudă Trump şi americanii că i-au venit de hac, când de fapt

28

Selecţii: Petre Cioclu
Împărtăşanii
Preoții împărtășesc
Multă lume de la sate
Și așa se-mbogățesc,
...Din păcate.

Vasile Plăcintă

Amanta de 1 Aprilie
El n-a venit azi la-ntâlnire
Și îi telefona Maria,
Cu dulci reproșuri în vorbire:
„Tu astăzi nu-ți înșeli soția?”

totul e din cauza fabricii de confecţii din
Bangladesh care a făcut vesta. De unde
era să ştim că e detonatorul şi nu o aţă
oarecare”, se plânge Bumbescu al-Calif,
aghiotantul fostului lider ISIS.
„Concluzia: mare grijă când vă atârnă
aţe, mai ales când purtaţi veste cu C4
sau centuri cu dinamită”, a declarat un
jihadist preocupat.

UMOR
Doi români munceau în construcţii
în Italia. Într-o zi, patronul le spune să
vopsească un gard. Se apucă românii,
însă, pe la jumătate, se gândesc ei cum
să facă rost de nişte bani de ceva de
băut. Unul dintre ei zice:
- Băi, uite cum facem. Vindem vopseaua asta care a mai rămas şi
dăm pe botul calului cu vopsea, spunem că ne-a mâncat
calul vopseaua şi nu a mai
rămas de ajuns să terminăm
gardul.
Zis şi făcut. Îşi luară românii băutură, mâncare, ţi-

INCURSIUNI ÎN
UNIVERSUL EPIGRAMEI
ROMÂNEŞTI

gări, vine seara italianul acasă. Vede
gardul neterminat şi îi întreabă ce s-a
întâmplat. Ăştia îi explică cum calul
le-a mâncat vopseaua şi nu au avut ce
face. Italianul, nervos, ia puşca, iese
afară şi împuşcă calul.
Românii, înmărmuriţi de uimire, îl
întreabă:
- Hai, domnule, pentru
atâta treabă ai împuşcat bietul animal?
- Lasă, domne, că anul trecut mi-a mâncat 30 saci de
ciment, 200 de scânduri şi 10
găleţi cu vopsea lavabilă.
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Unui îndrăgostit peste măsură
O privești cu încântare,
Inima-ți în piept tresaltă!
Ce dacă nu-i FATĂ MARE
Bine-i c-a rămas... ÎNALTĂ.
Iulian Bostan
Florii
El Viorel, ea Florentina,
Iubindu-se, vor doi feciori,
Frumoși ca ei, bătu-i-ar vina,
Copiii lor vor fi din flori.
Mihaela Kerestely
Căsătorie de-o lună
S-au cununat ei în april, se pare,
Că ea se tot ținea de dânsul scai,
Finuț, el n-a atins-o nici c-o floare...
De-aceea s-au și despărțit în mai!
Vasile Larco
Emancipare
Când vorbești de fată mare,
Astăzi în societate,
Știe-aproape orișicare
Că e vorba de etate.
Gheorghe G.h. Popescu
Unei puicuțe
Cu o convingere deplină,
Tu motivezi de la-nceput
(Atunci când cazi la așternut,)
Că gravitația-i de vină.
Gheorghe Leu

Jo i , 3 1 o c t o m b r i e 2 0 1 9

G A Z E TA S P O R T
xvcbzfhgkshgkscaneasca

Suspendare
Federaţia internaţională de judo (FIJ) a confirmat marţi
suspendarea Federaţiei iraniene de profil, ameninţată şi cu
excluderea de la JO 2020 de la Tokyo, ca urmare a refuzului de
a participa la lupte cu sportivi din Israel

F

IJ suspendase provizoriu Federaţia din Iran pe 18 septembrie,
însă marţi a confirmat decizia din
urmă cu o lună, motivând că oficialii
iranieni au încălcat regulamentul său
privind „respectarea spiritului olimpic
(...), al principiului neutralităţii politice
şi al universalităţii” sportului.
Forul mondial a indicat că suspendarea va rămâne în vigoare până când
conducerea Federaţiei iraniene va oferi
garanţii solide că nu va mai încălca principiile enumerate şi va accepta ca sportivii săi să înfrunte adversari din Israel.
Iranul a fost suspendat provizoriu de
Federaţia internaţională de judo pentru

că i-a impus unui sportiv al său,
Saeid Mollaei, să piardă două
meciuri la Mondialele 2019,
pentru a evita să înfrunte un
concurent israelian.
La sfârşitul lui august, la
Tokyo, Mollaei, campion mondial en
titre la categoria 81 kg, a fost învins în
semifinală, apoi în meciul pentru locul
3, clasându-se în final pe poziţia a cincea. Judoka de 27 de ani a explicat atunci
că a fost supus unor presiuni din partea
autorităţilor iraniene, pentru a nu-l întâlni în finală pe israelianul Sagi Muki.
Acesta a câştigat în final medalia de aur.
„Faptele presupuse sunt suficient de

grave pentru a lua în calcul aplicarea unei
sancţiuni cu titlu provizoriu”, a scris în
septembrie FIJ într-un comunicat.
Comisia de disciplină a FIJ nota că
„fapte asemănătoare au fost observate
în trecut” şi „are motive puternice să
creadă că Federaţia iraniană de judo va
continua” cu asemenea practici, a adăugat FIJ, al cărei preşedinte, Marius Vizer,
este de origine română.

Aur la kickboxing

Gimnastica la înălțime

Sportiva Yulia Sachkov a terminat pe primul loc
în clasa ei de greutate și a câștigat o medalie de
aur la campionatele mondiale de kickboxing din
Sarajevo, Bosnia

Este pentru prima dată când Campionatele
Europene de gimnastică acrobatică se desfășoară
în Israel iar festivitatea de deschidere a
competițiilor a fost una grandioasă

A

lți trei israelieni au cucerit
medalii de
argint la competiția
Asociației Mondiale a Organizațiilor
de Kickboxing
(WAKO).
Sachkov este soldată o Tzahal din Haifa și are doar 21 de ani. Ea și-a învins
adversara cehă în finala categoriei de greutate sub 52 de
kilograme la stilul K-1.
„Acesta este un vis care a devenit realitate. Totul a
funcționat perfect. Nici nu-mi vine să cred că sunt campioană mondială, a declarat Yulia Sachkov.
Shir Cohen, în vârstă de 19 ani, a terminat pe locul doi
în clasa sub 52 de kilograme. Daniella Pashayev, o tânără de
18 ani din Tveria, a fost a doua la stilul LK pentru categoria
sub 48 de kilograme.
La bărbați, Or Moshe din Nahariya, de 19 ani, a câștigat
argintul la categoria sub 67 de kilograme.

C

hiar din prima zi a întrecerilor, imnul Hatikva s-a
auzit de două ori în complexul de la Holon. Sportivii noștri, Jonathan Friedman și Amy Rafaeli, au
ocupat primul loc în competiția de perechi mixte iar cvartetul Odem Gadron, Or Avraham, Or Stromaier și Maor
Nekvah au câștigat aurul la categoria de vârstă 11-16 ani.
Sala a fost plină de fani entuziasmați care au fluturat
steagurile israeliene și au aplaudat din tribune. Campionatele continuă până la 3 noiembrie, iar pentru mai multe
informații, puteți accesa siteul www.ueg.org.
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Magdalena BRĂTESCU

„O noapte, Markovitch”

- la Teatrul Beit Lessin

P

iesa este dramatizarea
romanului scriitoarei
Ayelet Gundar-Goshen
încununat cu Premiul Sapir
și numeroase alte distincții
internaționale, fiind tradus
în șaisprezece limbi. „The
Times” menționează că e „o
poveste pasională, comică și
foarte emoționantă”. Adaptarea pentru scenă a fost realizată de soțul autoarei, Yoav
Shutan-Goshen, în colaborare
cu regizorul spectacolului, Irad
Rubinstein.
Acțiunea se petrece cu puțin înainte
de înființarea statului, în timpul Mandatului britanic, proclamării independenței
și războiului de după. Deci, o pagină care
ține de capitolul începuturilor colonizării Palestinei, considerat de posteritate ca
„mitologic”. Parțial istoric, parțial fictiv,
parțial parodistic, subiectul se referă la
moshavnicii combatanți într-o clandestinitate de operetă și la amorurile lor.
Construirea unei țări noi, lupta până
la sacrificiu pentru menținerea unei patrii, toate aceste țeluri mărețe nu exclud
însă viața privată, intimă, a individului. Mica istorie, de culise, a captivato pe autoare care a ales să înfățișeze cu
predilecție și cu umor episoadele de
alcov, obsesia pentru sex, adulterele și
sarcinile cu copii bastarzi.
Emigrarea evreilor în Palestina era
strict limitată numeric de englezi. Pentru a mări populația, organizațiile sioniste aveau trei metode de înșelare a
vigilenței britanicilor. Trecerea clandestină a frontierei maritime, rămânerea
în teritoriu a „turiștilor” și căsătoriile
fictive ale bărbaților locuitori ai Palestinei, cu evreice europene necunoscute
care apoi căpătau certificate de ședere.
Această din urmă găselniță avea, pe lân-

30

gă aspectul patriotic și unul umanitar, de
a le salva din ghearele nazismului criminal. Chiar și poeta Lea Goldberg a venit
în țară printr-o căsătorie fictivă.
În piesă este vorba de un grup de
tineri moshavnici (Tomer Yosef, Jacob
Soldatov și Tom Hagai) în frunte cu Zeevik Feinberg (Yuval Yanai), trimiși în
misiune în Europa pentru a se căsători
fictiv și a aduce tinere mirese, cu vaporul
în Palestina. Ulterior, urmau divorțurile.
Numai că îngrijitorul de vaci Yakov
Markovitch (Tom Hagai), protagonistul piesei, un bărbat urâțel, timid și
de o candoare care frizează retardul, se
îndrăgostește ca un nebun de frumoasa
și culta Bella Zeigerman.
Deși însurat fictiv, odată ajuns în
moshava, Markovitch refuză să-i dea
divorțul Bellei. Ea se va lupta să-și recapete libertatea, el să-i câștige dragostea.
Piesa urmărește superficial și déjà vu
fundalul istoric: un englez prins, ascunderea armelor în moshava, câteva lupte
în slow motion contra iordanienilor cu
tiruri și baricade din saci de nisip, Ben
Gurion și votul ONU, hora veseliei (coreografia Amit Zamir) de după Proclamarea statului.
La impresia de sumar și superficial
contribuie și decorul dezolant al sce-
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nografei Polina Adamov construit din carton presat vopsit naiv și câteva elemente de
locație realizate din placaj cu
benzi luminoase. Totul lăsând
impresia unei încropeli ieftine
pentru teatrul de amatori de la
căminul cultural. Supărătoare
sunt și perucile cu părul lung
și blond de proastă calitate ale
moshavnicelor.
Ceea ce subliniază cu succes
culoarea epocii sunt costumele
lui Jehudit Aharon și muzica lui
Roy Yarkoni.
Steaua serii este Tom Hagai care are
alura perfectă a personajului reușind să
justifice lipsa sentimentelor miresei de
care se agață obsesiv și să trezească mila
și înțelegerea publicului. Foarte reușiți
în rolurile lor prin naturalețe, umor și
o varietate de nuanțe (folosite de unii în
roluri multiple) sunt Yuval Yanai, Kobi
Faragi, Dor Baranes și Mor Henson care
dovedesc perfecta înțelegere a personajelor și mult umor.
O actriță talentată precum Agam
Rutberg, de data aceasta, pare că nu se
regăsește pe deplin în personajul Bellei
Zeigerman. În alte roluri, le amintesc
pe Mor Ben-David, Dania Landsberg
și Shahar Caspi. Ana Dubrovitsky, întro apariție străină de piesă, în special în
prima parte în care exagerează cu textele
pline de înjurături pe rusește, dovedește
că nu a progresat prea mult de acum
câțiva ani de la episodicul din „Un tramvai numit dorință”.
Regizorul a realizat o montare „clasică” despre „the old times”, fără inovații,
cu buget minim și fără surprize. Cele
aproape două ore fără pauză nu justifică abordarea unui conținut deja parțial
cunoscut, montat cu o echipă inegală
interpretativ.
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Nicolae BREBAN

Un roman cu ardeleni de rit iudaic (I)
Forța și stăpânirea calmă, sigură a mijloacelor literare, forță și stăpânire
arătate în această parte a romanului de tânărul romancier Mirel Taloș, m-au
convins. M-a impresionat capacitatea literară a romancierului de a mișca
masele și de a descrie siluete distincte, ce trăiesc și se mișcă într-un orizont
extrem de turbulent, „scos din țâțâni”, al istoriei contemporane

D

upă primul op romanesc, Mirel Taloș traversează rapid timpul și atacă
istoria recentă, dramatică,
din anii �40-�44 ai secolului
trecut, în romanul intitulat „Undeva în Transilvania”. Sunt anii de coșmar ai
națiunii române tinere, ce a
rezistat după secole de lupte
și visuri, în care s-au întâlnit
bărbați remarcabili, scriitori
de vârf – de la Heliade la
Maiorescu și Eminescu – cu
boieri luminați din vechile regiuni locuite de cei ce se
înțelegeau prin același idiom
latin, care cobora din formele
vechi ale antichității europene, idiomul latin – un miracol, o insulă rară a Europei,
viețuind, pulsând, rezistând
într-o mare de idiomuri, cutume, tradiții slave, și nutrind
un ideal nu numai pașoptist.
Un ideal care mișcase întreg
continentul: idealul unirii
celor ce păstraseră un dar
miraculos, esențial: pecetea,
moștenirea și cutuma imperială a Romei antice!
În acest al doilea roman al
lui Mirel Taloș, ne aflăm în
Ardealul traversat de sumbrele zvonuri și evenimente ale
unui real coșmar național:
fuga, demisia Regelui Carol
al II-lea, pierderea Bucovinei
și a mândrei Basarabii a lui
Ștefan și – culmea ororii și a
„absurdului” politic și istoric
– călcarea brutală a păcii de

la Trianon (care alipea, după
secole de lupte, așteptare și
rezistență, Transilvania de
Vechiul Regat și de celelalte
provincii românești), spargerea acestui ținut românesc, de
o bogăție simbolică și istorică națională unică, și cedarea
părții de Nord a provinciei
românești – Ungariei aliate
cu Hitler.
Ungaria, ca multe alte
state europene, visa la o întoarcere la vremuri revolute,
nesocotind astfel Tratatul
de Pace de la Trianon, noile
granițe europene și apariția
unor state tinere, care până
azi consfințesc, stabilizează
și oferă bătrânului continent
o nouă și, sperăm, viguroasă
unitate, păstrarea – în forme

noi, dinamice – a
moștenirilor sacre
ale Renașterii, Iluminismului și ale unui
umanism care definesc Omul și istoria
sa planetară.
În prima sa
porțiune, romanul începe calm,
prin imagini firești,
aproape idilice, cu
prietenia și candida
complicitate a două
fetițe, românca Măriuca și mica izraelită
Gittel, aflate, cu familiile lor, în centrul
Ardealului, în ținutul
Sălajului. Suntem
introduși parcă în atmosfera
pașnică, vie, pitorescă, a unui
Agârbiceanu sau Slavici. Pare
că firea și oamenii se bucură
de pace și de o fraternitate ivită, în sfârșit, pe plaiuri ce au
cunoscut în timp nu puține
samavolnicii și abuzuri cinice
ale unor imperii ce veneau pe
acest sol din Vest, din Nord
și, uneori, din Răsăritul continentului. Apoi totul, în carte, prinde, încet-treptat, acel
uruit, acel zgomot neliniștitor
ce anunță furtuni, urmate
de adevărate prăbușiri ale
rațiunii politice. Locuitorii
din Sălaj, din orașul Șimleu
Silvaniei și satul Jac, se trezesc, profund neîncrezători,
într-o altă țară. Numai că
această nouă administrație
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instaurată nu se mărginește
la ocuparea formală, fizică,
a teritoriului și la preluarea
pașnică a instituțiilor și etniilor care populează Transilvania de veacuri – sași, maghiari,
evrei și români – care constituie o majoritate zdrobitoare,
fiind apți de a-și administra
teritoriul pe care viețuiesc de
milenii, apți de creație și organizarea unor structuri și opere
de înalt nivel european, ci lasă
frâu liber unor indivizi, unor
bande de prădători, ce se inspiră și din practicile barbare
fasciste, preluate de la aliații
din vest.
În acest moment, romanul își pierde acel calm, acea
imagine aproape pastorală.
Se pierde un ținut populat
de inși ce aparțin unor etnii
diferite, care găsesc și realizează o bună înțelegere și
conlucrare ce pare a anunța
viitorul întregului continent.
E un mod, despre care zicem
noi azi că e real cosmopolit, în
contradicție flagrantă, decisă,
cu turbulențele ultimelor secole continentale. Un mod ce
confirmă creștinismul nostru
viu, practicant, o rezolvare și bună înțelegere a unor
tradiții, cutume, ce personalizează și dau identitate unor
culturi și seminții vechi ale
Europei.
(continuarea
în numărul viitor)
Prefață la romanul „Undeva în Transilvania” de Mirel
Taloș, Editura RAO, 2019
Text preluat din „Contemporanul. Ideea Europeană”,
Nr. 10/ 2019, cu acordul
redacției
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PROTV
INTERNAȚIONAL
JOI, 31 oct 2019
06:00
10:30
13:00
14:00
14:15
15:00
17:00
18:00
19:00
20:30
21:30
22:45
23:30
00:00

Știrile ProTv
Vorbește lumea
Știrile ProTv
Teleshopping
Lecții de viață
La Măruță
Știrile ProTv
Ce spun românii
Știrile ProTv
Pariu cu viața
Aniela
Arestat la domiciliu
Știrile ProTv
Teleshopping

VINERI, 1 nov. 2019

06:00
10:30
13:00
14:00
14:15
15:00
17:00
18:00
19:00
20:30
21:30
22:45
23:15
00:00

Știrile ProTv
Vorbește lumea
Știrile ProTv
Teleshopping
Lecții de viață
La Măruță
Știrile ProTv
Ce spun românii
Știrile ProTv
Pariu cu viața
Aniela
Arestat la domiciliu
Ce spun românii
Teleshopping

SÂMBĂTĂ, 2 nov. 2019

06:15
07:00
10:00
11:30
12:45
13:00
13:05
14:00
15:00
15:30
16:30
17:15
18:00
18:30
19:00
20:00
20:30
21:30
22:45
23:15
00:00

Ce spun românii
Știrile ProTv
La Măruță
Acasă la români
Teleshopping
Știrile ProTv
ApropoTv
Lecții de viață
Arena bucătarilor
România, te iubesc!
Ce spun românii
Lecții de viață
I like IT
Superspeed
Știrile ProTv
Arena bucătarilor
Las Fierbinți
Aniela
Arestat la domiciliu
Acasă la români
Teleshopping

DUMINICĂ, 3 nov. 2019
06:15 Ce spun românii
07:00 Știrile ProTv

32

10:00
10:45
11:15
11:45
12:15
12:30
13:25
13:30
14:30
15:00
15:45
16:30
18:00
19:00
20:00
20:30
21:30
22:45
23:30
00:15

Acasă la români
Arena bucătarilor
I like IT
Superspeed
Teleshopping
Lecții de viață
Știrile ProTv
Doamne de poveste
Ce se întâmplă, doctore?
ApropoTv
Ce spun românii
Lecții de viață
România, te iubesc!
Știrile ProTv
Superspeed
Las Fierbinți
Aniela
Acasă la români
ApropoTv
Teleshopping

TVR INTERNAȚIONAL
JOI, 31 oct 2019
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LUNI, 4 nov. 2019
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21:30
22:30
23:30
00:00

Știrile ProTv
Vorbește lumea
Știrile ProTv
Teleshopping
Lecții de viață
La Măruță
Știrile ProTv
Ce spun românii
Știrile ProTv
Pariu cu viața
Aniela
Arestat la domiciliu
Știrile ProTv
Teleshopping

VINERI, 1 nov. 2019
07:00
07:50
08:00
08:50
09:00
09:55
10:00
11:00
11:30
12:30
14:00
14:50
15:00
16:30
18:30
19:00
20:00
21:00

MARȚI, 5 nov. 2019
06:00
10:30
13:00
14:00
14:15
15:00
17:00
18:00
19:00
20:30
21:30
22:30
23:30
00:00

Știrile ProTv
Vorbește lumea
Știrile ProTv
Teleshopping
Lecții de viață
La Măruță
Știrile ProTv
Ce spun românii
Știrile ProTv
Pariu cu viața
Aniela
Arestat la domiciliu
Știrile ProTv
Teleshopping

MIERCURI, 6 nov. 2019
06:00
10:30
13:00
14:00
14:15
15:00
17:00
18:00
19:00
20:30
21:30
22:30
23:30

Știrile ProTv
Vorbește lumea
Știrile ProTv
Teleshopping
Lecții de viață
La Măruță
Știrile ProTv
Ce spun românii
Știrile ProTv
Pariu cu viața
Aniela
Arestat la domiciliu
Știrile ProTv

G A Z E TA RO M Â N E A S C Ă

Matinal *Partea I
Diasporadar
Matinal *Partea a II-a
5 minute de istorie
Matinalii *Partea a III-a
Vorbeşte corect!
Ca’n viaţă
Preşedinte pentru România
Destine ca-n filme
Un doctor pentru dumneavoastră
Telejurnal
Discover Romania
Articolul VII
Discover Romania
Serial TV *Urmărirea
Un doctor pentru dumneavoastră
Telejurnal
La un pas de România
Concert regal
Preşedinte pentru România

Matinal *Partea I
Diasporadar
Matinal *Partea a II-a
5 minute de istorie
Matinalii *Partea a III-a
Vorbeşte corect!
Ca’n viaţă
Preşedinte pentru România
Profesioniştii*... cu Eugenia Vodă
Un doctor pentru dumneavoastră
Telejurnal
Discover Romania
Concert regal
Gala umorului
Lumea azi
Obiectiv comun
Telejurnal
Interviurile Telejurnalului TVR
Moldova
21:30 Dăruieşte, Românie!
23:00 Preşedinte pentru România

Actualitatea TVRi
Handbal masculin
Festivalul Hariclea Darclee
Cooltura
Memorialul durerii
Telejurnal
Drag de România mea
Preşedinte pentru România
Film - Singurătatea florilor

DUMINICĂ, 3 nov. 2019
07:00
07:50
07:55
08:00
08.50
09:00
09:30
10:00
10:35
11:50
12:00
13:00
14:00
14:30
15:00
15:30
17:00
18:00
18:50
20:00
21:00
23:00

Universul credinţei *Partea I
Diasporadar
5 minute de istorie
Universul credinţei *Partea a II-a
Discover Romania
Regatul sălbatic
Drumuri aproape
În grădina Danei
Viaţa satului *Partea I
Minutul de agricultură
Viaţa satului *Partea II
Tezaur folcloric
Telejurnal
5 x 5 minute de istorie
Interviurile Telejurnalului TVR
Moldova
Handbal Masculin
Festivalul Hariclea Darclee
Profesioniştii*... cu Eugenia Vodă
Memorialul durerii
Telejurnal
Vedeta populară
Film - Ochi de urs

LUNI, 4 nov. 2019
07:00
07:50
08:00
08:50
09:00

Matinal *Partea I
Diasporadar
Matinal *Partea a II-a
5 minute de istorie
Matinalii *Partea a III-a

09:55
10:00
11:00
11:30

Vorbeşte corect!
Ca’n viaţă
Preşedinte pentru România
Observatori la Parlamentul
European
Femei de 10, bărbați de 10 LA
Telejurnal
Discover Romania
Dăruieşte, Românie!
Drumul lui Leşe
Serial TV * Eroii nu au vârstă
Un doctor pentru dumneavoastră
Telejurnal

SÂMBĂTĂ, 2 nov. 2019
07:00
07:30
08:00
08:50
09:00
09:50
10:00
10:50
11:00
12:00
14:00
14:30

•

15:00
15:30
17:00
18:00
18:30
20:00
21:00
23:00
00:00

Natură şi aventură
Pescar hoinar
Ferma
Diasporadar
Mic dejun cu un campion
5 minute de istorie
Drag de România mea
Discover Romania
Drag de România mea (II)
Gala umorului
Telejurnal
La un pas de România

12:00
14:00
14:50
15:00
16:30
17:30
18:30
20:00
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21:00 Adevăruri despre trecut
21:30 Avocatul dumneavoastră
23:00 Preşedinte pentru România

MARȚI, 5 nov. 2019
07:00
07:50
08:00
08:50
09:00
09:55
10:00
11:00
11:30
12:30
14:00
14:50
15:00
16:30
17:20
17:30
18:30
20:00
21:00

Matinal *Partea I
Diasporadar
Matinal *Partea a II-a
5 minute de istorie
Matinalii *Partea a III-a
Vorbeşte corect!
Ca’n viaţă
Preşedinte pentru România
Memorialul Durerii
Un doctor pentru dumneavoastră
Telejurnal
Discover Romania
Avocatul dumneavoastră
Reţeaua de idoli
Discover Romania
Serial TV * Eroii nu au vârstă
Un doctor pentru dumneavoastră
Telejurnal
Actualitate TVRi

21:30 Investiţi în România!
23:00 Preşedinte pentru România

REDUCERE
DE PREȚ LA
COLECȚIA
ALEXANDRU
ANDY

MIERCURI, 6 nov. 2019
07:00
07:50
08:00
08:50
09:00
09:55
10:00
11:00
11:30
12:30
14:00
14:50
15:00
16:30
17:30
18:30
20:00
21:00
21:30
23:00

Matinal *Partea I
Diasporadar
Matinal *Partea a II-a
5 minute de istorie
Matinalii *Partea a III-a
Vorbeşte corect!
Ca’n viaţă
Preşedinte pentru România
Garantat 100%
Un doctor pentru dumneavoastră
Telejurnal
Discover Romania
Investiţi în România!
Aventura urbană
Serial TV * Eroii nu au vârstă
Un doctor pentru dumneavoastră
Telejurnal
Generația urmatoare
Articolul VII
Preşedinte pentru România

• Adio, mamă!
• Sus cortina!
• Nerușinatul
Doctor Mesmer
• Ca’n filme
Patru cărți pentru numai 190 de șekeli!
Sunați acum la editură la tel. 0524-716004
și comandați pachetul Alexandru Andy!
(Prețul unui singur volum este 80 de șekeli)

SCORPION

Anturajul de prieteni are un efect negativ asupra motivației tale profesionale. Săptămâna
îți oferă noi oportunități pe care este indicat
să le fructifici.
Ești conștient că nu ai nevoie de prea multe
motive pentru a lăsa totul baltă și a o lua de
la capăt dar, cu toate astea, te încearcă un
sentiment de frică.

BALANTĂ

22.10 - 22.09

21.11 - 23.10

SĂGETĂTOR
20.12 - 22.11

TAUR
GEMENI
RAC
LEU
FECIOARĂ

CAPRICORN
19.01 - 21.12

Astrele îți induc o stare de agitație care te ajută să îți îndeplinești cu succes toate obiectivele profesionale. Starea de sănătate și grija de
sine devin principalele tale priorități.

Sacrificiile pe care consideri că le faci pentru
a menține un anumit nivel de armonie în cadrul familiei, sunt recompensate pe măsură.
Vei simți multă tensiune la nivel energetic.

19.02 - 20.01

22.08 - 23.07

Nu tot ceea ce faci trebuie să aibă un scop
anume. De cele mai multe ori, ne lăsăm duși
de val tocmai pentru că ceea ce trăim ne oferă
stabilitate, armonie sau echilibru.

Ciclurile astrale îți induc o stare de agitație
și nesiguranță. Faptul că cei din jur pun întrebări cu privire la starea ta de spirit, nu înseamnă că empatizează cu emoțiile tale.

VĂRSĂTOR

22.07 - 22.06

Rămâi la fel de conectat emoțional la cei
dragi, te ocupi de toate proiectele pe care le
ai în derulare și reușești chiar și să te răsfeți
cu tot felul de mici bucurii.

O viață socială intensă este foarte importantă
pentru vitalitatea ta. În zilele care urmează
vei încerca să implementezi în tot ceea ce faci
un sistem de organizare mai riguros.

PEȘTI

21.06 - 22.05

Îți dai seama că în acest moment te afli în
imposibilitatea de a putea să te echilibrezi
din punct de vedere psihic. Totul în jurul
tău poate fi descris ca tulburător și inadecvat.

Nu reușești să te organizezi pentru a duce la
capăt toate planurile tale. Mai mult, la orice
pas ai senzația că viața îți joacă feste și că a
crede în armonie este doar un clișeu.

20.03 - 20.02

21.05 - 21.04

Deși recunoașterea propriilor emoții este
benefică pentru echilibrul interior, cei din
jur nu trebuie să fie întotdeauna receptivi la
nevoile noastre.

BERBEC

20.04 - 21.03

Este important să îți acorzi timp și răbdare
pentru a digera o nouă dezamăgire de care ai
parte în viață. Săptămâna aduce în prim plan
capacitatea ta de adaptare la nou.

21.09 - 23.08

G A Z E TA - H O R O S C O P
xcvcbzfhgkshgkscaneasca
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Salată de conopidă
delicioasă

Bianca MARCOVICI

I

Năzbâtii...

Ingrediente: Conopidă-700-800g; usturoi-4 căţei;
sare şi piper după gust; ouă-2; ulei-250ml;
pătrunjel-o legătură; muştar-50g

-am povestit nepotului despre una din năzbâtiile pe care
le-am făcut eu la vârsta de cinci ani:
Mama mea a fost croitoreasă de elită, cu foarte multă clientelă evreiască. Când tata a fost trimis la Budapesta,
s-a întors cu un cadou, adică vreo 7 metri de material fin,
de culoare sidefie cu model simplu, puncte mici precum
stelele. Mie mi-a plăcut foarte mult materialul mamei!
M-am gândit imediat la păpușa mea care purta o rochie
veche, ruptă. Așa că, într-o zi când mama era plecată de
acasă, la vreo coadă la piață, eu am luat foarfecile mamei și
am decupat... câteva pătrate cu gaură în mijloc, special ca
să pot îmbrăca pe cap păpușă mea Lily, foarte ușor. Apoi,
am arătat păpușa prietenilor mele de la geam...
Locuiam la etajul întâi într-un bloc obișnuit, blocul
ncepem prin a spăla conopida şi a o pune la fiert într-un vas
„Steaua” care aparținea fabricii „Țesătura” din Iași. Am
acoperit pentru 20 de minute. În acelaşi timp, pregătim şi
împărțit pătrățele din material pentru păpuși, la toate primaioneza. Punem ouăle crude într-un recipient şi cu ajutorul
etenele mele. Bineînțeles că am fost pedepsită de tata; „băblenderului, cu mişcări de jos în sus, în doar 30 de secunde
taia era ruptă din rai”, iar tata avea o mână foarte grea...
vom finaliza maioneza.
pe care o țin minte pentru că nu a fost nici prima și nici
Zdrobim şi usturoiul iar apoi introducem conopida în apă
ultima. Mama cu greu a reușit să-și croiască și să-și facă din
rece, astfel încât să-şi păstreze culoarea albă şi proprietăţile.
acel material un capot splendid. Mama arăta ca o regină
O dăm apoi prin blender şi printr-o sită, astfel încât să capete
cu acel capot lung; purta părul precum artistele vremii...
o consistenţă fină. Punem sare şi piper după gust, adăugând
din filme și mai cânta și ca o privighetoare arii din opere
maioneza şi apoi usturoiul. Pentru a-i da un gust deosebit,
cunoscute! Talent nativ pe care nimeni nu l-a fructificat
vom pune şi pătrunjel tocat mărunt la final. Salata de conodecât eu, corectându-mi falsurile când exersam la vioară.
pidă cu maioneză se serveşte cu legume proaspete sau la oţet
Nimeni nu i-a moștenit însă vocea.
şi cu pâine de casă sau pâine prăjită.
Dar să ajung la nepotul meu care m-a întrecut în bunătate. Cică a făcut o faptă bună dând dulciuri
colegilor de școală! Termin de povestit nepotului povestea, crezând că a dormit dar el
cred că s-a gândit să mă adoarmă el pe mine:
ri de câte ori te simți foarte obosit, amețit sau ai dureri de cap, stai
îmi povestește că fiica mea l-a pus să strângă
câteva minute într-un loc liniștit și masează-ți tâmpelele. Sunt cele
toți banii mărunți de prin casă. Îi cumpăradouă zone deosebit de receptive ale organismului tău, alături de
se un seif personal cu cod, unde să-și pună
punctul magic dintre sprâncene.
cadourile în bani, primiți ocazional de ziua
Masajul tâmplelor este un remediu nu doar pentru durerile fizice, ci și pende naștere. Fiecare dintre nepoți avea unul.
tru tensiunea interioară care îți dezechilibrează organismul. Acesta te ajută să
Probabil a dat prin căutarea sa prin casă și de
îți echilibrezi torentul de emoții și să
hârtii de 100 și de 50 de șekeli. Le-a luat la
elimini sentimentele negative, dacă te
școală, (fiind numai în clasa întâi) și a făcut
concentrezi asupra lucrurilor pozitive
un gest prietenesc ca să fie luat în seamă de
pe care le-ai făcut peste zi. Este un bun
colegii lui mai mari: le-a cumpărat din toți
stimulent al energiilor pozitive interibanii multe dulciuri de la chioșcul școlii...
oare pe care nu le vei simți, decât dacă
Așa că nepotul meu m-a întrecut în năzbâgăsești timp pentru tine, să te relaxezi
tii iar pedeapsa de acum pe care a primit-o
și să îți regăsești armonia interioară.
nepotul meu, e cu mult mai diferită de vreDar aceste beneficii nu sunt imediamurile trecute: doar i s-au interzis tableta și
te, ele se simt în timp, dacă apelezi la
mobilul pentru o săptămână!
acest masaj simplu zilnic.

Î

O
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Creierul uman e setat să ne
împiedice să ne gândim la
propria moarte

Pastile periculoase

Departamentul de Supraveghere și
Supraveghere al Ministerului Sănătății a
avertizat luni publicul israelian să nu ia
pilule VOX pentru pierderea în greutate

P

Potrivit unui nou studiu israelian, creierul uman e setat
în aşa fel încât să ne împiedice să ne gândim la propria
moarte

C

ercetătorii de
la Universitatea Bar-Ilan
au stabilit că mintea
îi apără pe oameni de
gândurile existenţiale,
considerând moartea
un deznodământ ce se
abate doar asupra altor
persoane, nu şi asupra
noastră.
Oamenii de ştiinţă de la BarIlan au ajuns la aceste concluzii în
urma unui test menit să cerceteze
modul în care creierele oamenilor
reacţionează la poze cu ei şi la poze
cu persoane străine. În jumătate
din cazuri, pozele erau însoţite de
cuvinte asociate cu moartea, iar în
cealaltă jumătate, de cuvinte fără
aceste conotaţii.
Imaginea finală arătată participanţilor la studiu a fost complet
diferită de pozele precedente, pentru a testa reacţiile creierelor lor
la surprize. În momentul în care
lângă feţele participanţilor au
apărut cuvinte legate de moarte,

cercetătorii au constatat că sistemele de predicţie ale creierelor se
decuplau, nefiind în stare să coreleze propria persoană cu noţiunea
morţii.
„Creierul nu acceptă că moartea are legătură cu noi” a declarat coordonatorul studiului, Yair
Dor-Ziderman pentru ediţia de
sâmbătă a ziarului „The Guardian”. „Avem acest mecanism
primitiv care face ca atunci când
creierul primeşte informaţii ce
asociază sinele cu moartea, ceva
ne spune că nu sunt demne de
încredere şi deci nu ar trebui să le
dăm crezare.”

astilele sunt comercializate ca un supliment nutritiv care ajută la pierderea în
greutate. Avertismentul urmează un raport
primit de Ministerul Sănătății de la o persoană
care a fost internată într-o unitate de terapie intensivă cu dureri în piept și febră după ce a luat
aceste pastile.
Conform rapoartelor, pacientul a cumpărat pastilele VOX
de la antrenorul său de
exerciții fizice, care i
le-a recomandat ca supliment nutritiv și i-a
promis că îl vor ajuta
să slăbească. Examinările au arătat că pastilele
conțin o doză mare de liothironină - o formă fabricată a hormonului tiroidian.
Ministerul Sănătății din Israel a menționat că
atunci când aceste pastile sunt luate fără supraveghere medicală, acestea pot provoca o varietate
de efecte secundare periculoase, inclusiv aritmie
cardiacă, febră și schimbarea conștiinței. Ministerul atrage atenția că aceste suplimente nu ar
trebui să fie cumpărate online și nu ar trebui să
fie cumpărate la recomandarea persoanelor neautorizate, cum ar fi antrenorii sportivi.
Ministerul Sănătății recomandă achiziționarea
de suplimente nutritive din farmacii sau standuri
GSL aprobate de Ministerul Sănătății.

Săracii și medicina

Pentru majoritatea populației, să meargă la policlinică sau să
beneficieze de tratamente medicale scumpe este ceva absolut firesc.
În realitate, nu toți israelienii se pot bucura de servicii medicale
pentru că nu și-au plătit asigurările și taxele aferente policlinicilor

U

n sondaj recent ne dezvăluie că
peste o treime din populația ultra-religioasă și un sfert dintre
israelienii laici refuză tratamentul medical din cauza finanțelor.
34% dintre haredimi și 26% dintre
israelienii laici au refuzat tratamentul
medical din motive financiare, a arătat

sondajul.
În plus, 23% dintre israelienii laici și
14% dintre haredim plătesc medicamentele la prețuri fără reducere atunci când
au nevoie urgentă de ele. De asemenea,
se pare că populația religioasă nu are
încredere în sistemul medical. Un procent impresionant, 90% dintre haredim
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nu sunt mulțumiți de fondurile alocate
sănătății. Când vine vorba despre oameni săracii, spun realizatorii studiului,
situația este gravă. Este o realitate de neconceput atunci când vârstnicii trebuie
să aleagă între alimente și medicamente.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ORIZONTAL: 1) A primit un număr de
ordine (f); 2) Priveşte o problemă dintrun singur punct de vedere; 3) Prima jumătate a unui meci! — Fir de bumbac
— A cunoaşte; 4) Râu în Germania — Localitate în Ungaria — Posed; 5) Situaţii
— Puternic; 6) Ac de ceas — Textilă; 7)
Parte de moleculă — Glumă, spirit; 8) La
mijlocul unui atol! — Făcută de o mie de
ori mai mare; 9) Zeflemea — Dăruit; 10)
De forma unui cilindru.(f.)
VERTICAL: 1) Referitor la studiul monedelor; 2) Care pun la cale fel de fel de
lucruri urâte; 3) Nota trei! — Localitate
în Japonia — Oală de format redus! 4)
Lac în Suedia — Iobagi legaţi de pământ;
5) Răstit la cineva — Compozitor spaniol;
6) Colibă de păstori — Sultan turc; 7) Pe
tine — Îmbrăcăminte; 8) Trecut prin foc
— A ridica un zid; 9) Ultimii, năvălitori
barbari mongoli — Băţ la biliard; 10) Căreia i se dau alimente.
CUVINTE RARE: ILS — OCS — SANO —
ELA — NIN.

Soluțiile jocurilor din numărul trecut:
O femeie este primită
în audiență de directorul unei pușcării:
- Domnule director, am
venit să vă rog să nu îl
mai puneți pe soțul
meu să muncească atât
de mult!
- Doamnă, soțul dumneavoastră mătură curtea! Nu există o muncă
mai ușoară!
- Nenorocitul, mie mi-a

36

spus că stă treaz toată
noaptea ca să sape un
tunel!
*
Două prietene discută
la o cafea:
- Fată, logodnicul meu
le spune tuturor că se va
căsători cu cea mai frumoasă femeie din lume!
- Vai de mine, nenoro-

G A Z E TA RO M Â N E A S C Ă

citul! În cazul ăsta, pe
tine de ce te mai ține
încurcată?
*
O mamă i-a cumpărat
fiului ei un costum de
Halloween, ca să-și sperie prietenii.
- Mamă, ar trebui să
scot eticheta cu prețul,
nu?
- Nu, las-o, îl speriem și
pe taică-tu!

•

Integramă: n, p, regal, fete, senin, rune, v, c, firav,
politici, o, cutari, cs, cicalitori, fitecine, tefere, opa,
re, eleron, sare, en, ni, ring, olan, necesitati.
Pag. 36: hipopotami, anima, adam, lasata, alp,
uda, ims, to, ce, itita, d, iran, canto, nemerit, ab,
anulat, api, nt, adincit, tistuitura.
Pag. 37: a) distrugeri, intremator, sn, ici, abi, pan,
tla, ig, obama, data, zuvelcl, at, iset, ant, o, ti, abscisa,
italic, par, venerabile. b) beneficiar, alinatoare, s,
put, avea, otoman, asp, rune, aista, energica, r, ls,
arma, si, iod, ei, apt, erate, spoi, financiari. c) devaloriza, unilateral, boci, aport, il, mac, nee, totem,
ai, r, ag, narcisa, t, atras, ab, iapa, lapti, vatrai, aul,
alienabila. d) pepiniera, r, l, im, stevie, ecluze, min,
blana, piata, ee, i, pastel, unt, ses, ola, cocor, tren,
lira, cie, gd, a, a, dusumea, racheta, orl, duel, acadea.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ORIZONTAL: 1) Vor- 1
E
I
beşte din
R
N
vârful.... 2
degetelor!
3
E
I
2) Distanţe
la
șinele 4
C H
C
de tren. 3)
T E
Nu spun o 5
vorbă — A 6
R A
spune vrute
O S
şi nev rute. 7
4) Duşumea 8
V
A
cu pretenA
N
ţii — Textilă 9
i n f e r i o a r ă . 10
L
5) Enigma
T
doamnelor — 11
Plantă textilă
— Mere! 6) Ritual — Gălăgioase în halat alb şi papuci roşii,
mari amatoare de hidroterapie. 7) În CAER! — Bătrân — Face
treabă numai dacă-l baţi. 8) La viitor — Primul om. 9) Avalanşe aeriene — Chiar acela. 10) Sincopă teatrală — Coafor pe
scară industrială. 11) Volum de exerciţii pentru rezistenţă.
VERTICAL: 1) Ascensiunea ei nu bucură pe nimeni. 2) Rendez-vous ştiinţific cu necunoscute — Cerb nordic. 3) Glasul
câinelui — Sfarmă până şi pietrele. 4) Verticalul botanistului — Asin. 5) Cuget! — Iubită de Afrodita dar şi mai şi de
Leandru — Cam aşa! 6) A imita pe Figaro — Petrolul îl are în
formaţie. 7) O victimă a succesului! (fig.) — A se deprinde,
a se obișnui. 8) Prezent la orice masă — Cu mult miez şi
mai puţină coajă — Până la prânz. 9) Nu-i cinic, dar nici mai
bun! — Rezumate literare. 10) Nu-s în largul lor — Bazin cu
valuri aurii. 11) Aici se dau spectacole (pl.) — Ritm, cadență.

ORIZONTAL:
1. Cei mai
1
A
O
T A
mulţi. 2. Marchează epoca
2
M
A
luminilor. 3.
I
A T
3
Goliciune perfectă ca topless.
4
L A
I
4. Fac treabă la
A
I
A
5
furnale. – Notă
muzicală. 5. Icar
6
A I
N A
mergând înapoi
produce crus7
A
A
A
A
tacee! – Titan,
A fiul lui Uranus.
8 A N
6. Ar fi capră
A
A
A
9
la geto-daci ieM
A
10
şită din cuib de
gai! – Rădacini
comestibile nefierte. 7. Tot la un tătar! – Arde gazul, cu
folos însă. 8. Haos nemaipomenit, e doar prin dicţionare –
Liră fără prima coardă! 9. Comportament de mitocan scos
de la săteni – Masură luată din armată! 10. Ar fi în mod
cert, sigur.
VERTICAL: 1. Şi cei puţini. 2. Vechi nume al Oltului, prin
Antichitate – Denumire cândva a Vietnamului. 3. Eac, Minos
şi Radamantes, care făceau legea în infern. 4. Niste predici
bisericeşti, ca Didahiile lui Antim Ivireanul – E bărbat pe la
alte neamuri. 5. Perechea lui Raj din pelicula indiană „Vagabondul” – Pasăre de curte la rang de munte în Ardeal. 6.
Cultivatori de in – Aşezare israeliană, creată de regim! 7.
Fata pe care încearcă să o corupă demonul lui Lermontov –
Emanoil Elenescu. 8. Trase la maşină – Roibi cu pete albe.
9. Să intrăm în Torino! – Pus la dres. 10. Izolare perfectă,
nepermiţând niciun acces.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ORIZONTAL:
1. Le place să
1
mănânce şi ştiu
să aprecieze ce 2
mănâncă. 2. În
A
penar! — Negru 3
la faţă. 3. Care 4
I
conține sare —
R
Medicament în 5
popor. 4. Ca6
U
ută-l în ureche!
—...de Janerio. 7
5. Pană de despicat lemne — 8
Năvălire bruscă. 9
6. La războiul
de ţesut — S-a 10
dezvoltat complet. 7. Loviţi de soartă. 8. Armă veche care putea străpunge
corpul — Insuliţă lângă Noua Caledonie. 9. Cum spui! — Aer
plin de ozon. 10. Un gigant mitologic şi un gigant actual
totodată — Ca de gheaţă.
VERTICAL: 1. Dat din mâini în timpul vorbirii. 2. Parte de
panaic! — Fără barbă pe faţă. 3. Farmec puţin franţuzesc! —
Dată fatidică pentru porc! 4. Nu-i pasă de nimic. 5. N-a reuşit de fel în viaţă — Israelul nostru! 6. Sau — Mijlocul zilei.
7. Localitate în Chile — Etaj — Miez de tort! 8. Acțiunea unui
agent care produce un efect. 9. Comună în România — Judecător în Infern. 10. Care n-au logică în gândire şi exprimare.
CUVINTE RARE: UEN — NAL — EAC.

ORIZONTAL:
1. Care au o
1
pregătire specială (fem.
2
pl.); 2. Prefix
3
T
de... oaie —
Acid care dă
4
O
gustul oţetu5
A R
lui; 3. Butoni
— Lac afri6
I
can; 4. Fire de
dună! — Cea7
D
suri — Locali8
tate în Turcia;
5. Pantaloni
9
rurali — Cu10
loare închisă;
6. Luna teiului
înflorit — Cotă parte; 7. Localitate în insula Feroe — Felicitări; 8. Natriu — Cal cu deprinderi rele! 9. Stări între
somn şi deşteptare — Măresc vârsta prin trecerea lor; 10.
Militar transportat pe cale aeriană.
VERTICAL: A pune condimente în mâncare; 2. A da cuiva
un avantaj; 3. Cu părul cărunt — Localitate în USA — La
sfârşit de treier! 4. Golf în Canada — Rege al Sardiniei; 5.
Construit — Literă armenească; 6. Ouă de peşti — De culoarea aurului; 7. Pronume — A uimi; 8. Cal — Pânză rară
(vechi); 9. Are toată viaţa înaintea lui (î din i) — Plagă
corporală; 10. Ban pus deoparte.
CUVINTE RARE: CAN — EJDE — LIS — ENZO — AIP.
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De vânzare!

Colecția DAVID GROSSMAN

VILĂ ÎN BUCUREȘTI
Ultracentral - Piața Unirii
Parter+etaj+mansardă+pivniță
Construcție solidă cărămidă și beton.
Garaj, terasă, centrală termică, termopan
Suprafață totală = 250m2

Tel. 0524.88.55.44

Colecția AMOS OZ

Ratele de CURS VALUTAR
Valabile pentru data de 31.10.2019
șekeli
Monedă

Cumpărare

Vânzare

1 dolar
american

3,50

3,57

1 euro

3,90

3,98

1 liră
sterlină
1 leu
românesc

4,52

4,60

0,83

0,85

Volume best-seller

PROGNOZA METEO
31 oct- 2 nov
joi,
31 oct.

Zonă

vineri,
1 nov.

sâmbătă,
2 nov.

Haifa

24°

23°

23°

Nazareth

25°

24°

22°

Tveria

29°

28°

27°

Tel Aviv

26°

25°

25°

Ierusalim

22°

21°

20°

Eilat

32°

33°

30°

* valorile reprezintă media zilei

Specialist, montez
antene de satelit
pentru toate
programele românești
din pachetele DOLCE.
Profesionalism, servicii
de calitate, garanție.

Volumele costă 80 de șekeli fiecare, inclusiv taxele de
expediție și se pot procura sunând la tel.

Peste 50 de programe românești

0524-716004

RAFI: 0509-656.634
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VIZITAȚI

Hotel Internațional Iași
Situat în centrul orașului, hotelul face parte din cel mai
modern ansamblu urbanistic din Moldova (Palas) și este
cea mai elegantă locație pentru relaxare, evenimente
și business din oraș. Situat în centrul istoric, cu vedere
spre Palatului Culturii, hotelul este recunoscut pentru
serviciile sale superioare, susținute de numeroasele
premii dobândite.

Dl. Ambasador David Saranga și ASR Principele
Radu s-au întâlnit în cadrul unei vizite de curtoazie
la Palatul Elisabeta. E.S. și ASR au discutat despre
prietenia dintre Israel și România, cât și despre
moduri de dezvoltare a legăturilor academice
dintre cele două țări.
sursa: Facebook

NOU!

A apărut cel mai recent volum al scriitoarei Francisca Stoleru

Glasul roţilor de tren

Localizarea centrală, proximitatea față de principalele
atracții turistice și culturale, serviciile moderne de
cazare, cu acces la centrul Spa, sala de fitness,
piscina interioară, jacuzzi-ul, sauna, internetul, cât și
parcarea gratuită întregesc serviciile complete pe care
Hotelul Internațional le oferă. Toate camerele au aer
condiționat, televizor LED conectat la canale naționale și
internaționale, minibar, facilități de preparare pentru ceai
și cafea, birou, seif și o baie dotată cu duș sau cadă.

Editura 24 ore-Iaşi
Tamara, studentă din Naharia, care face zilnic naveta cu
trenul spre Universitatea din Tel-Aviv, este fermecată de
lumea pestriţă şi pitorească ce populează un compartiment
şi de oamenii ce-şi deapănă amintiri şi întâmplări.
„Eu nu am făcut decât să redau poveştile auzite... în ritmul roţilor alunecând pe şine... din mersul trenului”, spune ea. „Pentru
Francisca Stoleru, Haifa este acasă. Aici, la intersecţia atâtor
culturi, aproape de corabia marinarului Sindbad, ea aduce aromele balcanice pentru a le amesteca cu sarea Mediteranei, cu
parfumurile Arabiei, cu mirodeniile Orientului cel adevărat, în
foşnetul mătăsos al celor o mie şi una de nopţi.” - Ioan Holban

Cartea se poate
procura telefonând
la 04-8261123, sau
trimiţând un cec de
50 şekeli la adresa:
str. Ghivat Downes
21/3 Haifa 3434543

www.hotelinternationaliasi.ro
+40332 110 072, +40332110 060
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