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ANUNȚ IMPORTANT!
În această perioadă, editura „Familia” continuă să lucreze cu program 

normal. Publicaţiile „Gazeta Românească” și „Revista Familiei” își continuă 
apariţiile săptămânale fără întreruperi. Societatea noastră deţine o tipogra-
fie proprie care va continua să lucreze pentru a tipări publicaţiile noastre 
în limba română. Ca urmare a epidemiei de Coronavirus este probabil ca 
distribuţia tuturor publicaţiilor, care se face prin societatea naţională de 
distribuţie a presei, să aibă de suferit. 

În aceste condiţii, puteţi suna la redacţie și încheia un abonament pe ter-
men scurt (3 luni) care vă va asigura primirea ziarelor și a revistelor acasă. 

Informarea corectă a cetăţenilor în această perioadă este o prioritate 
pentru noi iar publicaţiile le primiţi la domiciliu prin abonamente.

Sunaţi acum la 0524-716004!
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Desprindere aprobată

O comisie Knesset a aprobat în 
unanimitate duminică după-
amiaza ruperea coaliției Alb-

Albaştrilor. Partidele Telem şi Yesh 
Atid s-au desprins din alianță în semn 
de protest față de decizia preşedintelui 
Alb-Albaştrilor, Benny Gantz, de a can-
dida la funcția de preşedinte al Knesse-
tului şi de a forma o alianță cu Benja-
min Netanyahu. Partidele vor rămâne 
unite sub lozinca „Yesh Atid”.

Membrii Knesset, Yoaz Hendel 
şi Zvi Hauser, s-au despărțit de 
Telem formând propria facțiune 
numită „Derech Eretz”. Hendel a 
spus că „speră ca acest pas să ducă 
la vindecarea rănilor din societa-
tea israeliană în beneficiul statului 
Israel.”

Partidul „Rezistența Israeli-
ană” al lui Benny Gantz are 17 
parlamentari după ruptură şi se va 

numi tot facțiunea 
„Alb-Albastră”.

Facțiunile  Yesh 
Atid şi Telem au dat 
un comunicat în care 
s-au angajat să stea în 
opoziție dacă liderul 

Alb Albaştrilor, Benny Gantz, va for-
ma un guvern de uniune cu premierul 
Netanyahu. „Din opoziție vom lupta 
pentru cetățenii Israelului şi vom pro-
teja democrația Israelului. Vom conlu-
cra pentru depăşirea crizei provocate de 
coronavirus. Criza nu e gestionată bine. 
Economia se prăbuşeşte şi nu se pun în 
aplicare deciziile” au precizat partidele.

Urări de însănătoşire 

Duminică, preşedintele Reuven Rivlin le-a 
trimis scrisori unora dintre oficialii de top 
ai lumii care s-au molipsit cu coronavirus, 

urându-le acestor însănătoşire grabnică. În scrisorile 
adresate prințului Charles, premierului britanic Boris 
Johnson, Prințului Albert II de Monaco şi Secretarului 
de Stat din Monaco, Serge Telle, el a menționat nevoia 
de a conlucra pe timpul crizei, scriind că „împreună 
vom depăşi această perioadă dificilă”.

Totodată, Rivlin a subli-
niat importanța cooperării 
internaționale pe perioada 
crizei. „Virusul cu care ne 
confruntăm nu face distinc-
ție între granițele naționale, 
iar cooperarea internațio-
nală e vitală pentru com-
baterea sa.

Un om curajos
La închiderea ediției am aflat cu 

surprindere că E.S. Radu Ioanid, 
ambasadorul României în Statul Israel 
a sosit la post luni, 30 martie 2020.

În plină epidemie de Coronavi-
rus, când toate granițele sunt închise, 
avioanele aproape că nu mai zboară, 
diplomatul nostru a venit la datorie. Gestul este o 
dovadă de curaj, în primul rând, dar şi un semn că 
ambasadorul Radu Ioanid este un om care a pus mai 
presus de sănătatea personală, misiunea pe care o are 
de îndeplinit în Israel.

Bine ați venit în Țara Sfântă, domnule ambasador!

Moshe Moshe 
YaalonYaalon

Yair Yair 
LapidLapid

Reuven Reuven 
RivlinRivlin

Radu IoanidRadu Ioanid
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Gantz:Gantz: „Am ales singura 
cale posibilă în  

momentul de față”

„Ne confruntăm cu una din cele mai grave provocări din is-
toria țării noastre. E o provocare globală de o magnitudine 
excepțională, care a lovit Israelul într-un moment de impas 

politic paralizant şi scindări insuportabile – o combinație letală. 
Conducerea n-a fost nicicând mai necesară. Să conduci n-a fost 
niciodată mai greu.

În calitate de soldat care şi-a dedicat viața protejării statului 
Israel, am jurat să-mi continui angajamantul față de țară şi să co-
munic deciziile luate ca lider politic. În perioada aceasta de criză, 
am fost nevoit să las politica deoparte şi să aleg singura cale ce 
permite evitarea celui de-al patrulea scrutin. Fiindcă în astfel de 
clipe e de neconceput să scoți din nou la urne oamenii – dintre care 
mulți şi-au pierdut mijloacele de trai şi sunt cuprinşi de nelinişte 
în legătură cu viitorul. Am ales singura cale ce permite Israelului 
să combată efectiv această groaznică pandemie: calea unui guvern 
de urgență națională.

Folosind aceeaşi viziune strategică care m-a ajutat să comand 
cele mai complexe operațiuni militare Tzahal, alături de colegii 
şi partenerii mei politici îmi voi dedica tot timpul, experiența 
şi abilitățile pentru gestionarea crizei actuale în numele tuturor 
cetățenilor Israelului.

Ne confruntăm cu o provocare globală de o amploare extra-
ordinară, una care ne forțează să schimbăm felul cum gândim şi 
trăim. Nu e loc de manevre politice sau certuri interne – există 
un singur obiectiv clar: să ducem această luptă aşa cum ştim să 
luptăm: uniți şi puternici.

Admit cu durere că m-a întristat să-mi văd partenerii politici, 
Yair Lapid şi Moshe Yaalon, părăsind calea noastră comună. Dar 
în ciuda dificultății, sunt împăcat cu decizia luată. Fiindcă sunt 
timpuri neobişnuite care impun decizii neobişnuite.

Îi îmbrățişez pe oamenii care simt mânie. Îi iubesc pe cei ce se 
simt dezamăgiți. Respect pe toată lumea. Şi personal mă angajez 
față de populație că voi folosi toate mijloacele pentru a mă asigu-
ra că atitudinea şi căile noastre înving. Populația israeliană ne-a 
văzut realizând lucruri aparent imposibile în trecut şi la fel se va 
întâmpla şi de acum înainte.

Au existat multe dis-
cuții în ultima vreme 
despre promisiunile 
din campanie, dar pro-
misiunea mea de bază 
față de populația israe-
liană nu se va schimba 
niciodată: Israelul va 
avea mereu prioritate 
față de orice altceva”.

La un pas de virus

Primul ministru 
Netanyahu şi cer-
cul său apropiat 

s-au plasat în auto-izola-
re. Netanyahu a declarat 
că nu s-a aflat în aceeaşi 
încăpere cu Paluch în ul-
timele două săptămâni. 

Netanyahu a fost tes-
tat pentru Co-Vid19 de 
două ori: pe 15 martie şi pe 30 martie. Ambele teste au 
ieşit negative. Premierul „a decis totuşi ca el şi perso-
nalul său să stea în izolare până la finalizarea anchetei 
epidemiologice”.

Ministerul Sănătății impune în general o autoizolare 
de 14 zile pentru oricine s-a aflat în apropierea unei 
persoane infectate; durata autoizolării se poate reduce 
cu numărul de zile care au trecut de la expunere.

Presa a relatat că persoana infectată a fost prezentă 
săptămâna trecută la o sesiune parlamentară la care au 
participat atât Netanyahu, cât şi deputați din opoziție 
cu care premierul încerca să construiască un nou guvern 
de coaliție care să ia măsuri în criza coronavirusului.

„Evaluarea preliminară este că nu este nevoie ca pre-
mierul să se autoizoleze, întrucât nu a fost în contact 
apropiat cu pacienta şi nici nu s-a întâlnit cu ea”, a 
declarat un oficial israelian.

Potrivit aceluiaşi oficial, prim-ministrul a urmat re-
comandarea medicilor şi a ținut majoritatea şedințelor 
prin videoconferință.

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu s-a 
autoizolat luni după ce consiliera sa pe 

probleme ultra-religioase, Rivka Paluch, 
a fost testată pozitiv pentru coronavirus, 

deşi o anchetă preliminară a stabilit că este 
puţin probabil ca şeful guvernului să se fi 

contaminat

Rivka Rivka 
PaluchPaluch

Benny Benny 
GantzGantz
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Ioana TOFF

Trădare şi ițe politice

În plină criză a Coronavirusului, am 
avut parte joi de o bombă atomică 
politică. După ce mai bine de un an 

în care s-au insultat în toate felurile şi au 
jurat că niciodată nu vor sta unul lângă al-
tul, liderul partidului Alb Albastru, Benny 
Gantz, şi liderul Likudului, Benjamin Ne-
tanyahu, au anunțat că vor face un Guvern 
comun în care vor conduce prin rotație. 
Astfel, primele 18 luni va conduce actualul 
prim ministru, după care, următoarele 18 
luni va conduce Benny Gantz.

Anunțul a provocat un cutremur de 
proporții în clasa politică mai ales în par-
tea de centru stânga a coaliției, unde Alb 
Albaştrii se credeau inseparabili.

Mişcarea pare o nouă reuşită a străluci-
tului politician Netanyahu care se ştie că 
are abilitatea de a ieşi din cele mai încur-
cate situații. De data asta, Bibi a aplicat 
vechiul dicton „dezbină şi cucereşte”. A 
reuşit să-i dezbine pe Alb Albaştrii care 
s-au despărțit în două perechi. Gantz şi 
Gabi Askenasy vor merge împreună cu Ne-
tanyahu în Guvern în timp de Iair lapid şi 
Moshe Yaalon vor intra în opoziție.

Cu toată victoria aparentă a lui Ne-
tanyahu, nu putem spune deocamdată că 
există o parte care a câştigat mai mult. Pen-
tru că Likudul primului ministru va pierde 
multe scaune ministeriale iar unii aliați de 
dreapta, cum este Yamina lui Bennet, s-ar 
putea să treacă în opoziție.

Ce câștigă Gantz?
Joi, în urma „trădării” lui Benny Gantz 

a partenerilor săi din alianța alb albastră, 
consensul general părea să fie că un Gantz 
naiv a căzut în plasa cu trucuri infame ale 
lui Netanyahu.

Duminică, când au început negoci-
erile şi s-a constatat cât capital politic a 
câştigat Gantz, balanța s-a mai echilibrat. 
Alb Albaştrii vor prelua Ministerul Apă-
rării, Ministerul Justiției şi încă o serie de 
ministere considerate principale. În aceste 
condiții, toate promisiunile lui Netanyahu, 
cum ar fi anexarea localităților de pe valea 
Iordanului sau adoptarea planului de pace 

al preşedintelui american Donald Trump, 
nu mai par atât de realizabile cu Benny 
Gantz la cârma Ministerului Apărării.

Pentru a-i satisface atât pe aliații săi, cât 
şi pe noul său partener, Netanyahu are în 
vedere acum inventarea de noi ministere, 
unele lipsite de importanță, pentru a pu-
tea da posturi tuturor pretendenților. Iată 
câteva exemple: se va înființa un minister 
pentru dezvoltarea minorităților; ministe-
rul bunăstării şi muncii se va diviza într-un 
minister distinct al muncii şi un minister 
al bunăstării; ministerului culturii şi spor-
tului, la fel.

Guvernul trebuie să crească până la 36 
de miniştri, fapt care îl va face cel mai mare 
guvern din istoria Israelului.

De ce a acceptat Netanyahu?
În mod evident, este dornic să evite încă 

o rundă de alegeri pe fondul pandemiei 
coronavirusului. Dar asta nu este sufici-
ent şi nu explică generozitatea uluitoare 
a premierului. Sprijinul lui Gantz nu era 
atât de vital, încât să merite să lase în urmă 
parteneri vechi care simt acum că au fost 
păcăliți. Generozitatea necaracteristică a 
lui Netanyahu pentru un rival politic ri-
dică întrebarea evidentă: ce primeşte în 
schimb?

Simplu, spun susținătorii acestei vari-
ante: protecție împotriva problemelor sale 
legale şi nu doar pentru moment, ci şi pen-
tru anii următori.

Ar putea Netanyahu să-şi pregătească 
ieşirea din viața politică? La urma urmei, 
când în sfârşit va semna acordul de rotație 
cu Gantz, Netanyahu se va angaja pentru 
prima dată în scris să părăsească puterea.

Este o pastilă amară de înghițit pentru 
dreapta politică şi mulți spun că după un 
an lung şi amar, cei mai fideli soldați ai 
Netanyahu îl privesc acum cum le vinde 
idealurile şi aspirațiile pentru siguranța 
personală.

La final, toate variantele duc la o sin-
gură concluzie. Netanyahu are guvernul 
său şi se întoarce în siguranță la postul de 
premier.
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Dragoș NELERSA

Gaza e tot problema noastră

Prim-ministrul Benjamin Netanya-
hu şi ministrul Apărării, Naftali 
Bennet, au fost informați recent 

de comandanții Tzahal cu privire la 
îngrijorarea că focarul de coronavirus 
din Fâşia Gaza ar putea duce la o nouă 
declanşare a conflictului transfrontalier.

Dacă oficialii Hamas vor deveni 
copleşiți de numărul de cazuri de CO-
VID-19 din Gaza, ar putea să reînceapă 
actele de teroare asupra Israelului ca o 
modalitate de a solicita asistență medica-
lă şi logistică, pentru a face față epidemi-
ei. Prognosticul oficialilor militari sună 
aproape apocaliptic. Există estimări că 
organizațiile teroriste din Gaza au adu-
nat arsenal pentru un bombardament cu 
rachete cum încă nu a fost văzut în Israel 
de ani de zile.

Lansarea unor rachete vineri în oraşul 
Sderot a fost ca o reamintire pentru lo-
cuitorii din sud că folosirea adăposturi-
lor comune va fi o problemă pentru că 
nu se va putea păstra distanțarea socială 
şi asta va duce la mai multe infectări pe 
partea israeliană a frontierei.

Un alt scenariu de coşmar inclu-
de mase de palestinieni care care vor 

ataca gardul de frontieră pen-
tru a se salva de boala ucigaşă 
care va cuprinde Fâşia Gaza. 
Aceştia nu vor fi manifestanți 
violenți, ci civili înspăimântați 
şi neputincioşi, mulți dintre ei 
putând fi infectați, şi răspunsul militar 
va trebui să fie unul non-violent, deoa-
rece Israelul nu poate pretinde că are le-
gitimitate să deschidă foc asupra civililor 
bolnavi.

În prezent, asistența umanitară în 
Fâşie este minimă. Plata lunară de 25 
de milioane de dolari din Qatar conti-
nuă să ajungă în Gaza, însă ajutorul este 
o picătură într-un ocean comparativ cu 
cele necesare în cazul în care o epidemie 
reală erupe în enclavă.

Cele 500 de kituri de testare a coro-
navirusului furnizate de Israel sunt, de 
asemenea, departe de a fi suficiente şi 
armata spune că guvernul israelian tre-
buie să includă nevoile Fâşiei Gaza, în 
eforturile sale de achiziții şi să-şi crească 
oferta de materiale pentru proiectele de 
infrastructură.

Potrivit Tzahalului, situația este atât 
un avertisment că un focar ar putea duce 

la un război, cât şi o oportunitate de sta-
bilizare în Gaza. Relațiile Israelului cu 
oficialii Hamas s-ar putea îmbunătăți pe 
baza cooperării umanitare, ceea ce ar pu-
tea duce la dependența totală a hamas-
nicilor de guvernul israelian, ca rezultat 
al acestei urgențe.

Activitatea militară a fost oprită în 
toată lumea. Operațiunile de combate-
re a terorismului au fost, de asemenea, 
suspendate, permițând teroriştilor să se 
regrupeze şi să se pregătească pentru o 
perioadă ulterioară.

În Cisiordania, unde numărul de 
cazuri de infectări cu Coronavirus se 
apropie de 100 de cazuri, Israelul şi Au-
toritatea Palestiniană sunt în deplină 
cooperare pentru combaterea epidemiei.

Este în interesul Israelului să se asi-
gure că Fâşia Gaza, o enclava săracă, nu 
va fi devastată de Coronavirus; vom avea 
mai mult de câştigat dacă vom acționa 
pentru salvarea gazanilor.

V. MIREUȚĂ

Știri pe scurt

Sute de soldați Tzahal au fost mo-
bilizați duminică dimineața pe 
străzile din Israel pentru a asi-

gura respectarea restricțiilor de circu-
lație în vederea combaterii răspândirii 
coronavirusului. 

Deocamdată, în activitățile poliți-
eneşti vor fi integrați 700 soldați, dar 
Tzahal se pregăteşte să extindă spriji-
nul acordat poliției. În faza următoare 
1000 soldați vor fi trimişi în misiuni, 
iar ulterior în cazul în care restricții-
le vor fi înăsprite, 3.000 soldați vor fi 

trimişi în misiuni 
polițieneşti.

Câteva ore mai 
târziu, tot dumini-
că, a avut loc o şe-
dință de Guvern în 
care s-au dezbătut 
restricții suplimen-
tare de circulație în 
urma cărora doar maxim 15% din sec-
torul economic a rămas activ.

Aceste măsuri includ blocarea in-
dustriei construcțiilor, demers menit să 

aibă un efect dramatic asupra bursei de 
valori. Restricțiile au intrat în vigoare 
marți dimineața, după adoptarea lor în 
şedința de Guvern.
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Rachetă din Gaza

În replică, tancurile şi avioanele israeli-
ene au lovit trei ținte aparținând gru-

pării teroriste Hamas. Armata israeliană 
a descris țintele ca fiind o „infrastructu-
ră folosită pentru activitatea subterană”. 
Atacul a întrerupt rara acalmie totală de-a 
lungul frontierei adesea volatile dintre Is-
rael şi Gaza, teritoriul de coastă stăpânit 
de Hamas. Nici o grupare palestiniană 
nu a revendicat atacul, dar de obicei Isra-
elul dă vina pe Hamas pentru orice atac 

dinspre enclava controlată de gruparea 
teroristă.

Calmul a domnit peste eforturile de-
puse de Gaza şi Israel pentru limitarea 
răspândirii coronavirusului. Nouă ca-
zuri de infectare au fost confirmate în 
Fâşia Gaza unde există temeri că sistemul 
sanitar sărac în resurse nu va reuşi să facă 
față epidemiei.

De la preluarea controlului asupra en-
clavei de coastă de la Autoritatea Palesti-

niană în urma loviturii de stat din 2005, 
Hamas a sufocat fondurile destinate ne-
cesităților de bază din Gaza, deturnând 
sute de milioane de dolari din ajutoare 
pentru a ataca civilii israelieni cu rachete 
sau campanii de incendieri cu baloane.

Spioana

Biroul procurorului central a depus acuzațiile 
la Tribunalul din Lod, împotriva unei femei 
din Israel, în vârstă de 25 de ani, pentru con-

tact cu un agent străin, scurgere de informații către 
inamic cu intenția de a dăuna securității statului 
şi furnizarea de secrete către organizații teroriste.

Potrivit rechizitoriului, tânăra a locuit în Beer 
Sheva în perioada anilor 2018-2019 iar în acea pe-
rioadă l-a cunoscut pe Ali, un rezident din sudul 
Libanului, prin Facebook.

După ce cei doi au fost în contact pentru o peri-
oadă scurtă de timp, Ali a început să-i solicite fetei 
să îndeplinească diferite sarcini de spionaj pentru 
Hezbollah, inclusiv diverse activități de fotografie.

În acest context, inculpata a făcut aproximativ 12 
fotografii ale vehiculelor militare care călătoresc pe 
autostrada 6; fotografii ale gardului din zona Rosh 
Hanikra, a grădinilor Bahai din Haifa, a punctului 
de observare Stella Maris, a portului Haifa şi a ve-

hiculelor milita-
re din zona He-
bron, precum şi 
fotografii ale ba-
zei forțelor aeri-
ene Hatzerim 
şi ale Muzeului 
Forțelor Aeriene 
din Hatzerim.

Sâmbătă, Tzahal a anunţat că vineri seara în oraşul Sderot din sudul 
Israelului a căzut o rachetă lansată de palestinienii din Fâşia Gaza. 

Nu s-au raportat victime sau pagube

Procuratura a depus luni un rechizitoriu 
împotriva unei femei israeliene acuzată că 
a spionat pentru grupul terorist Hezbollah

Eliberări timpurii

Măsura e destinată 
reducerii riscu-
lui răspândirii 

coronavirusului în închi-
sori, potrivit anunțului 
Serviciului Israelian al Pe-
nitenciarelor. Propunerea 
a primit săptămâna trecută 
undă verde din partea Mi-
nistrului Siguranței Publi-
ce, Gilad Erdan.

Măsura se aplică doar cetă-
țenilor israelieni ce ispăşesc pe-
depse pentru activități penale şi 
nu deținuților terorişti sau celor 
ce au atentat la siguranța nați-
onală, infractorilor sexuali sau 
celor găsiți vinovați de violență 
gravă. Condiția e ca aceşti de-
ținuți să fi ispăşit sentințe mai 
mici de patru ani şi care ar urma 
să fie eliberați în mai puțin de 30 
zile, a clarificat SIP.

Deținuții ce îndeplinesc aces-
te criterii au început să fie elibe-
rați duminică, în coordonare cu 
Poliția Israeliană, s-a adăugat în 
comunicatul transmis de SIP. La 

17 martie, în închisorile israeli-
ene, s-a interzis „pe o perioadă 
prelungită” accesul din exterior, 
deținuții nemaiavând voie să 
primească vizite, să se întâlneas-
că cu avocații sau să primească 
permisii. SIP a făcut stocuri de 
hrană, produse igienice şi de 
dezinfectat precum şi de alte 
produse esențiale.

Până acum nu s-au raportat 
cazuri de infectare cu coronavirus 
în penitenciarele din Israel. To-
tuşi, la 12 martie, SIP a declarat 
că a izolat 119 deținuți şi 25 an-
gajați în centrul de detenție din 
Ierusalim, după ce un ofițer a ra-
portat că a avut contact cu o per-
soană infectată cu coronavirus.

Vineri, cabinetul a aprobat măsura eliberării în arest la 
domiciliu a circa 500 deţinuţi aflaţi  

în ultima lună de ispăşire a sentinţelor
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Pachetul de salvare al țării

Ministrul finanțelor, Moshe Ka-
hlon, care a ajutat la prezen-
tarea planului, a avertizat că 

societatea „nu va mai fi la fel” până nu 
va trece criza.

Planul a fost anunțat printr-o 
conferință de presă de la Oficiul Pri-
mului Ministru. Benjamin Netanyahu 
a dat startul conferinței de presă adre-
sând critici comunităților ultra-ortodoxe 
din țară, ale căror membri par să sfideze 
restricțiile guvernului.

„Există grupuri particulare din țară 
care nu respectă liniile directoare”, a 
spus premierul, adăugând că a ordonat 
forțelor de securitate să intensifice apli-
carea legii în zonele cu un număr mare 
de încălcări ale directivelor.

„Este adevărat că în Israel ne aflăm 
într-o situație mai bună decât majorita-
tea altor locuri din lume”, a spus el, adă-
ugând că totuşi încă mai trebuie să redu-
că numărul de cazuri noi de coronavirus. 

Prin urmare, s-au instaurat noi mă-
suri restrictive printre care enumerăm: 
nu se vor întâlni mai mult de două per-
soane care nu sunt din aceeaşi familie, 
rugăciunile nu mai vor fi permise în zo-

nele deschise şi evenimentele religioase 
trebuie restricționate pe cât posibil. De 
asemenea, Netanyahu i-a rugat pe isra-
elieni să nu-şi viziteze familia în timpul 
vacanței de Pesah.

În plus, afacerile esențiale care sunt 
încă autorizate să funcționeze vor trebui 
să îşi reducă forța de muncă de la 30% la 
15%. Dacă, totuşi, locul de muncă este 
suficient de spațios pentru a permite mai 
mult decât 15% din necesar, numărul de 
angajați poate fi crescut cu încă 15%.

Netanyahu a declarat că guvernul a 
creat un pachet de salvare fără prece-
dent de 80 de miliarde de şekeli pentru 
următoarele trei luni, care reprezintă 
aproximativ 6% din PIB-ul Israelului. 
„Jumătate din sumă va veni în numerar 
din fonduri guvernamentale, iar cealaltă 
jumătate va fi credit, foarte convenabil”, 
a adăugat el.

Ministrul Finanțelor, Moshe Kahlon, 
a luat parte şi la conferința de ştiri prin-
tr-o videoconferință de la Ministerul 
Finanțelor şi a anunțat că intenționează 
să se retragă din politică odată ce noul 
guvern va fi format.

„Ştiu că acest plan de savare nu va 
readuce situația la ceea ce a fost - nici 
pentru afaceri, nici pentru micii între-
prinzători, nici pentru angajați şi, din 
păcate, nici pentru societatea israelia-
nă”, a spus Kahlon.

„Dar nu uitați că acesta este planul 
cel mai semnificativ pe care economia 
israeliană l-a văzut vreodată şi va fi 
îmbunătățit la nevoie. Nu am nicio în-
doială că, dacă această criză continuă, 
vom avea nevoie de planuri suplimen-
tare ... nu vom lăsa economia israeliană 
să eşueze”.

Israelul a înregistrat o creştere de 
peste 900.000 de persoane înregistrați 
ca şomeri, deoarece restricția de depla-

sare a fost introdusă pentru prima dată 
de guvern la începutul lunii martie. Ser-
viciul pentru ocuparea forței de muncă 
a declarat că noua cifră plasează rata 
şomajului din țară la 23,1%.

„Într-o lună, am sărit de la 30.000 
de şomeri la un milion. Acesta este un 
număr de neimaginat. Întreaga industrie 
este închisă şi sute de mii de gospodării 
sunt sub sarcină financiară”, a spus el.

Kahlon a adăugat că planul cuprinde 
„patru sfere centrale” ale economiei Is-
raelului. Prima este sistemul de asistență 
medicală care va fi alimentat cu 10 mi-
liarde de şekeli pentru combaterea co-
ronavirusului. A doua este rețeaua de 
securitate socială care va primi 20 de mi-
liarde de şekeli pentru salariați în şomaj 
şi vârstnici.

Al treilea este un pachet de salvare 
de 32 de miliarde de şekeli pentru în-
treprinderi mici, mijlocii şi mari. Iar a 
patra sferă este un program de opt mili-
arde de şekeli pentru accelerarea creşterii 
economiei.

Kahlon a spus că estimează că econo-
mia „va reveni dar treptat” la activitatea 
normală după vacanța de Pesah, care se 
încheie la jumătatea lunii aprilie.

Amir Yaron, guvernatorul Băncii Is-
raelului, care a declarat că a apărut cri-
za când economia israeliană era într-o 
poziție puternică, a declarat că pachetul 
de stimulare va reduce incertitudinea.

Banca centrală a prevăzut o contracție 
economică de 2,5% în 2020, atâta timp 
cât blocarea la nivel național se va reduce 
până la sfârşitul lunii aprilie.

Primul ministru Benjamin Netanyahu a prezentat luni seara mult 
aşteptatul pachet de salvare financiară pentru a contribui la 

stimularea economiei Israelului în urma epidemiei de coronavirus şi a 
anunţat noi măsuri mai stricte menite să combată criza de sănătate

Moshe Moshe 
KahlonKahlon

Benjamin Benjamin 
NetanyahuNetanyahu
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Mai multe cabinete din guvern oferă împreună 
subvenţii în valoare de 50 milioane şekeli 

pentru firmele israeliene care dezvoltă mijloace 
de combatere a pandemiei de coronavirus

Acad. prof. dr. Jean ASKENASY

Tableta zilei
Izolare în globalizare

Pentru a putea exista pozitivul, el are nevoie de negativ, 
protonul de electron, începutul de sfârşit, materia de 
antimaterie, galaxiile de pete negre şi globalizarea de 

izolare. Corona conferă globalizării izolarea, o pătrime din 
populația globului este consemnată în casa sa familiară. Am 
menționat familiară pentru a defini esențialul noțiunii de casă. 
Cine conferă globalizării dreptul la existență adică „izolarea”? 
O boală provocată de un virus cu numele de Corona. Acest 
virus reprezintă o formă de viață primitivă, care apare odată 
cu prima unitate independentă a vieții pe planeta noastră, 
celula. În celulă există matrița existenței omului, adică ADN 
(acidul desoxiribonucleic) o moleculă cu 3 miliarde de trepte 
de baze nucleice şi 30.000 de gene. Virusul este o moleculă 
de 90.000 de ori mai mică şi poate conține între 2 până la 
200 de gene, în funcție de mărime. Virusul nu este o vietate, 
dar conține o formă premergătoare vieții, care odată pătrunsă 
în celulă, capătă ceea ce îi lipseşte ca să devină vietate şi se 
luptă exact cu aceeaşi forță de a rămâne în viață ca şi omul 
sau orice altă vietate de pe glob. De aceea, corona omoară 
pentru a exista. Este o luptă pe viață şi pe moarte, în care de 
obicei omul învinge deoarece este mai tare, dar cei slăbiți de 
alte boli, pot fi răpuşi. 

Deoarece această formă primitivă de viață nu poate fi detec-
tată, ne luptăm cu un inamic invizibil la propriu şi la figurat, 
ne apărăm de ceva invizibil dar ştim că se află pe omul din 
vecinătate şi ne apărăm depărtându-ne de el, adică izolân-
du-ne în casă. Are loc o involuție socială de revenire la viața 
tribală, familială şi individuală. Revenim la formele inițiale 
ale existenței omului, dinaintea apariției tribului, feudelor, 
națiunilor şi statului, dar pe cu totul alte coordonate, altă spi-
rală a evoluției sociale datorită capacității de comunicație şi de 
contact cu omenirea de pe glob, adică cu menținerea globaliză-
rii comunicative. Este vorba de o izolare fizică, corporală şi nu 
comunicativă, deoarece telefonul şi internetul există. Este glo-
balizarea şi mondializarea nu în închisoare, ci în izolare corpo-
rală. Noua stare socială în care ne aflăm de câteva luni cere un 

nou efort de adaptare. 
Supuşi acestui efort 

de adaptare, ne aflăm 
într-o stare psihologi-
că precară, în care frica 
de boală, de moarte, 
de îmbolnăvirea celor 
apropiați, domină în 
gândirea noastră. 

50 milioane şekeli 
pentru firmele nou 
înființate destinate 

combaterii pandemiei

Firmelor li se cere să prezinte planuri de dezvoltare, 
testare şi introducere a unor sisteme, produse sau 
soluții de combatere a virusului.

Ministerul Israelian al Sănătății şi Inovației Israeliene 
şi Sediul pentru Inițiativă Digitală Națională Israeliană 
care face parte din Ministerul Egalității Sociale a anunțat 
marți noua finanțare. Ajutoarele vor ajunge la firmele cu 
planuri de cercetare şi dezvoltare şi soluții tehnologice 
demonstrate pentru virus.

Subvențiile sunt „disponibile imediat pentru industria 
high-tech: orice firmă cu o soluție, indiferent că e în faza 
de validare a conceptului sau un produs complet care 
poate fi introdus imediat în serviciile noastre de sănătate” 
a declarat Ministrul Economiei şi Industriei, Eli Cohen.

Propunerea cere, printre altele, găsirea unor soluții 
de diagnosticare a bolii, reducerea răspândirii sale, ex-
tinderea asistenței medicale la distanță, dezvoltarea unor 
produse antivirale, ajutarea pacienților aflați în carantină, 
monitorizarea virusului şi asistarea secțiilor de terapie 
intensivă pentru aparatul respirator.

Aceste subvenții vor acoperi până la 75% din costuri-
le de cercetare şi dezvoltare a unui program promițător 
cu un plan de dezvoltare pe o perioadă de 3 până la 12 
luni. Asociația Producătorilor, Ministerul Economiei şi 
Autoritatea pentru Inovații le-au mai cerut unităților de 
producție să prezinte planuri de accelerare a producției 
de echipamente destinate combaterii virusului. Termenul 
stabilit de Autoritate pentru transmiterea propunerilor a 
fost 26 martie.
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Preşedintele SUA, Donald Trump, i-a telefonat 
vineri premierului Benjamin Netanyahu pentru a-l 

felicita că va forma următorul guvern al ţării

Prietenie peste ocean

Apelul a ve-
nit la o zi 
după ce Ne-

tanyahu a închis o 
înțelegere cu rivalul 
său Benny Gantz 
pentru a forma 
un un guvern de 
unitate.

„Preşed inte l e 
Statelor Unite a telefonat primului ministru Benjamin Ne-
tanyahu şi l-a felicitat că va forma şi va conduce următorul 
guvern”, a declarat biroul primului ministru într-o declarație.

„În timpul conversației, care a fost caldă şi prietenoasă, 
liderii au discutat diferitele etape necesare pentru a face față 
răspândirii pandemiei coronavirusului”, se arată în declarație.

Casa Albă a anunțat că Donald Trump şi Benjamin Ne-
tanyahu „au discutat despre ultimele evoluții asupra pande-
miei coronavirusului iar preşedintele american a mulțumit 
liderului israelian pentru acțiunile sale energice de a opri răs-
pândirea acesteia.”

„Cei doi lideri au convenit să coopereze îndeaproape pen-
tru a combate virusul şi a minimiza impactul global al aces-
tuia”, se arată în declarația de la Casa Albă.

Donație de Pesah

Noua donație se adaugă celei făcute de Fundația Fa-
milială Inbar şi Marius Nacht.

Ambasadorul Friedman şi soția sa donează 
cei 50.000$ pentru 
a contribui la sigu-
ranța nutrițională a 
persoanelor vârstnice 
şi nevoiaşe în timpul 
crizei provocate de 
coronavirus.

De-a lungul anu-
lui, Leket Israel se 
ocupă de recuperarea 
hranei prin donații ale surplusului de alimente primite de 
la hoteluri, firme de catering, Tzahal şi alte surse.

În plus, organizația primeşte şi surplus agroalimentar, 
transferându-l prin intermediul unui proces ce asigură 
siguranță alimentară maximă, către circa 200 organizații 
nonprofit din țară care livrează hrană pentru circa 175.000 
persoane aflate în dificultate.

Înaintea sărbătorii de Pesach, ambasadorul SUA 
în Israel, David Friedman, şi soţia sa Tammy au 
donat 50.000 de dolari pentru Leket Israel, cea 

mai mare organizaţie de ajutoare alimentare din 
Israel pentru a contribui la finanţarea programului 

acesteia de distribuţie a meselor calde pentru 
persoanele nevoiaşe din toată ţara

Prima victimă  
originară din România

A 14-a victimă a coronavirusului 
din Israel a fost o femeie în vâr-
stă de 94 de ani originară din 

România. Femeia s-a infectat la un Beit 
Avod, unitate de asistență în care s-a 
mutat la începutul acestui an, după ce 
s-a bănuit că a fost abuzată de un îngri-
jitor în propria casă.

Perel Wiesel din Rehovot, care a 
decedat duminică, locuia la azilul ul-
tra-ortodox Vizhnitz din Bnei Brak. În 
februarie, au fost depuse acuzații împo-
triva îngrijitorului său pentru abuzuri 
grave, despre care procurorii au spus că 
au fost efectuate pe o perioadă de câteva 
luni la domiciliul femeii din Rehovot.

Perel Wiesel s-a născut 
la Sighet, în România, 
oraşul natal al Elie Wiesel, 
celebrul supraviețuitor al 
Holocaustului, scriitor şi 
activist pentru drepturile 
omului. Nu este clar dacă 
a existat vreo legătură fa-
milială între cei doi.

În urma lui Perel Wie-
sel au rămas cinci copii 
şi peste 70 de nepoți şi 
strănepoți.

În anunțul decesului, 
directorul de la Centrul medical Ma-
yanei Hayeshua din Bnei Brak a decla-

rat că Weisel suferea de o serie de boli 
înainte de a contracta virusul.

Perel Wiesel (zl)Perel Wiesel (zl)

David  David  
FriedmanFriedman

Donald Donald 
TrumpTrump
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Ajutoare de Pesah

Suma to-
tală chel-
tuită de 

minister va fi 
de 9 milioane 
de şekeli.

Ti c h e t e l e 
vor fi disponibile pentru cei care nu sunt incluşi în 
Programul de securitate alimentară al ministerului 
şi nu sunt definiți drept cetățeni în vârstă care pri-
mesc deja produse alimentare. Ministerul a instruit 
departamentele de servicii sociale ale autorităților 
locale să favorizeze părinții singuri, familiile cu 
mulți copii, sau cu copii cu nevoi speciale.

Tichetele alimentare vor fi distribuite începând 
cu săptămâna 5 aprilie de către Colel Habad, cea 
mai veche organizație caritabilă din Israel, şi vor 
permite achiziționarea de produse alimentare prin 
intermediul unui site web, prin telefon sau cumpă-
rături la magazinele aprobate de minister.

Ministrul Muncii şi Afacerilor Sociale, Ofir 
Akunis, a declarat: „Am instruit emiterea tiche-
telor alimentare ca parte a extinderii Programului 
alimentar şi de securitate socială, având în vede-
re starea de urgență în statul Israel, pentru a mă 
asigura că familiile aflate în dificultate financiară 
câştigă securitate alimentară în timpul Pesahului”.

Ministerul Muncii, Afacerilor Sociale şi 
Serviciilor Sociale va emite 30.000 de 

tichete pentru alimente, în valoare de 300 
de şekeli fiecare, pentru a ajuta familiile 

în perioada sărbătorilor de Pesah

Ayelet Shaked e optimistă

„Discuțiile recente ale comisi-
ei care se ocupă de răspunsul 
guvernului la criza coronavi-

rusului s-au concentrat pe impac-
tul asupra economiei”, spune ea 
adăugând că „a existat un acord 
în unanimitate că nu ar trebui 
să închidem țara mai mult decât 
am făcut deja. De fapt, începem 
să ne gândim să facem lucrurile să 
funcționeze din nou, treptat, de-
sigur, iar după Pesah oamenii să 
revină la muncă. ”

Shaked a menționat că „Israelul 
este una dintre țările cu cele mai 
mici rate de mortalitate din lume 
iar acest lucru nu este întâmplător. 
„Putem identifica mai multe moti-
ve pentru aceasta. Am fost primii 

care am închis granițele şi am luat  
rapid măsuri stricte de carantină 
pentru persoanele infectate sau 
suspectate de a fi infectate. De 
asemenea, am fost atenți în ceea 
ce priveşte protejarea bătrânilor 
noştri şi trimiterea mesajului că ne 
iubim bunicii chiiar dacă în aceas-
tă perioadă nu îi vizităm.”

Întrebată ce măsuri ar putea lua 
guvernul pentru a se asigura că re-
pornirea economiei nu va duce la 
o creştere a numărului de infecții 
cu virus, Ayelet a spus: „Totul se 
reduce la testare. Ministrul Apără-
rii, Naftali Bennett, împreună cu 
premierul, se concentrează asupra 
importanței creşterii numărului de 
teste pentru virus, iar scopul lor 

este să ajungă la 30.000 de 
teste pe zi. Când ne uităm 
la alte țări care au trecut 
prin criză şi au repornit 
economia, realizăm că 
tocmai acest factor a făcut 
diferența. Trebuie să sepa-
răm persoanele infectate 
de cele sănătoase, acesta e 
secretul.”

Parlamentara Ayelet Shaked, fost ministru al Justiţiei şi unul 
dintre întemeietorii partidului de dreapta Yamina, a devenit 

recent membră a „Comitetului Coronavirus” din Knesset. 
Referindu-se la pandemia mondială, aceasta a declarat:

Previziuni sumbre

Directorul general adjunct al 
Ministerului Sănătății, prof. 
Itamar Grotta a spus că „acest 

număr potențial de 20.000 de decese 
ar reprezenta jumătate din rata anua-
lă a mortalității în Israel, care este de 
aproximativ 40.000 de oameni pe an.”

Oficialul a cerut publicului să nu in-
tre în panică cu pandemia COVID-19, 

spunând că aceasta se va întâmpla 
numai dacă nu se iau măsuri deloc, 
ceea ce nu este cazul în Israel.

Prof. Grotto a spus că, dacă nu-
mărul cazurilor din Israel creşte 
brusc, toate echipele medicale vor primi 
echipament special pentru a-şi continua 
munca şi a nu intra în carantină chiar şi 
după ce au fost expuşi pacienților care 

transportă virusul.
Ministerul Sănătății a anunțat, de 

asemenea, duminică seara, că va lansa 
o aplicație telefonică care va ajuta la 
localizarea purtătorilor de coronavirus.

Duminică, un oficial în cadrul Ministerului Sănătăţii a estimat 
că până la 20.000 de israelieni ar putea deceda din cauza 

coronavirusului dacă răspândirea bolii scapă de sub control

Ayelet Ayelet 
ShakedShaked

Itamar Itamar 
GrottaGrotta
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Incertitudini după Pesah

De aceea, este puțin probabil ca şcolile israeliene să îşi 
reia cursurile după vacanța de Pesah, care se încheie 
la 15 aprilie.

Moshe Bar Siman-Tov a avut nişte previziuni sumbre şi a 
spus că, după părerea lui, până la sfârşitul săptămânii, vor fi 
150 de persoane în stare foarte gravă şi mai mulți decedați.

Conform relatării de luni dimineața, în Israel erau 80 de 
persoane în stare gravă, dintre care 63 erau ataşate la ventila-
toare mecanice.

Există îngrijorări din ce în ce mai mari că este posibil să 
nu existe suficiente ventilatoare pentru a trata pe toți bolnavii 
grav, situație care-i va pune pe medici să ia decizia cu privire 
pe cine să țină viață şi pe cine nu.

Potrivit unui raport pregătit săptămâna trecută pentru Co-
mitetul special pentru tratarea coronavirusului din Knesset, 
există cel mult 1.437 de aparate de ventilație în țară dispo-
nibile pentru a trata pacienții. Pentru a completa necesarul, 
Israelul a comandat 11.000 de ventilatoare, 7.400 de moni-
toare şi 21.000 de pompe de perfuzie.

Moshe Bar Siman-Tov, directorul Ministerului 
Sănătăţii, a declarat luni că creşterea continuă 

a cazurilor de infectare cu Coronavirus ne 
indică că sunt necesare mai multe măsuri de 

prevenire pentru ca Israelul să facă faţă valului de 
îmbolnăviri care va urma

Solidaritate umană

În apropiere de Tel Aviv, spitalul Sheba este clasat printre 
cele mai bune din lume şi responsabilii afirmă că acest 

lucru se datorează muncii pe care o fac cadrele medicale 
arabe şi israeliene, într-o societate marcată de diviziuni.

„Lucrăm împreună cu echipa medicală arabă şi nu doar 
în perioada pandemiei”, a spus Rafi Walden, director ad-
junct al unității sanitare.

„Fără medicii arabi, sistemul de sănătate israelian s-ar 
prăbuşi”, afirmă el, estimând că nu există nicio diferență 
între ei şi cadrele medicale evrei.

Arabii israelieni, descendenți ai palestinienilor rămaşi 
şi teritoriile lor după crearea statului Israel în 1948, care 
reprezintă în jur de 20% din populația israeliană, sunt în 
mod regulat victime ale discriminării sociale şi critică legea 
statului-națiune care consacră caracterul evreiesc Israelului.

Dar ironia face ca în timpul pandemiei de coronavirus, 
o fotografie în care infirmieri care se roagă în fața ambu-
lanței să devină virală: unul, evreu, se roagă către Ierusalim, 
celălalt, musulman, îngenunchiat pe un covor de rugăciune 
în direcția Mecca.

Internauții au salutat imaginea „inspiratoare”, distri-
buită de Magen David Adom, echivalentul Crucii Roşii în 
Israel, subliniind uniunea necesară în timpul crizei, în timp 
ce alții au găsit ocazia de a vorbi despre inegalități sociale.

Recent, în jur de 700 de membri din corpurile medicale, 
dintre care jumătate evrei, au semnat o petiție în care îi 
solicită lui Netanyahu să înceteze să mai răspândească ura 
în aceste vremuri de criză.

„Obiectivul nostru, al arabilor şi evreilor, este de a pro-
teja umanitatea, aşa că cerem să înceteze cu incitarea la ură. 
Suntem în aceeaşi oală, lucrăm împreună pentru a pune ca-
păt epidemiei de coronavirus”, a afirmat Choukri Awawda, 
unul dintre inițiatorii petiției.

În ţară, medicii evrei şi arabi lucrează împreună, 
în prima linie pentru a combate epidemia de 

coronavirus
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Dispărut fără urmă

Potrivit repre-
zen t an ț i l o r 
M u z e u l u i 

Singer Laren, situat 
chiar în afara ora-
şului Amsterdam, este vorba 
despre „Grădina Parsona-
ge din Nuenen primăvara”, 
lucrare împrumutată de la 
Muzeul Groninger. „Sunt şo-
cat şi de-a dreptul furios”, a 
declarat directorul muzeului, 
Jan Rudolph de Lorm, în tim-
pul unei conferințe de presă, 
luni după-amiază. „Este o 

mare pierdere pentru Muzeul 
Groninger. Situația este rea şi 
pentru Muzeul Singer. Însă, 
mai presus de toate, este oribil 
pentru oameni, în general”, a 
spus el, adăugând că arta este 
un dar pe care noi toți îl pre-
țuim nespus, mai ales în pe-
rioade atât de dificile precum 
aceasta.

Se cer despăgubiri

Reclamanții susțin că 
virusul COVID-19 
este rezultatul unei 

arme biologice pregătite de 
autoritățile chineze, aceştia 
acuzând China că a gene-

rat numărul de morți ai 
pandemiei, a furnizat spri-
jin material teroriştilor, a 
conspirat pentru a provoca 
răni şi moarte cetățenilor 
americani.

Astfel, reclamanții susțin 
că virusul a fost scăpat de la 
Institutul de Virologie Wu-
han şi că a fost „proiectat” 
de China pentru a ucide 
populațiile în masă. Arme-
le biologice au fost scoase în 
afara legii în 1925 şi, prin 
urmare, o astfel de armă bi-
ologică este o armă de dis-
trugere în masă teroristă, a 
menționat avocatul Larry 
Klayman. 

Grupul american citează 
mai multe rapoarte media 
care au spus că a existat un 
singur laborator de micro-
biologie în China, care a 
gestionat viruşi avansați 

precum noul coronavirus 
– în Wuhan. Acuzații la 
adresa Chinei au venit şi 
din partea organizației non-
guvernamentale Reporters 
sans frontieres (RSF), po-
trivit căreia, coronavirusul a 
devenit pandemie pentru că 
presa chineză nu este liberă.

Potrivit unui comu-
nicat al organizației RSF, 
fără controlul şi cenzura 
impuse de autorități, presa 
chineză ar fi informat mult 
mai devreme publicul des-
pre gravitatea epidemiei de 
coronavirus, salvând mii 
de vieți şi evitând – poate 
– pandemia.

Avocatul american Larry Klayman şi grupul său de 
avocatură, Freedom Watch, împreună cu compania 

Buzz Photos (Texas), au intentat un proces 
împotriva guvernului chinez, armatei chineze, 
institutului de virologie Wuhan, directorului 

Institutului de Virologie Wuhan, Shi Zhengli, şi 
generalului major al armatei chineze, Chen Wei, 

solicitând despăgubiri de 20 de trilioane de dolari

Un loc special în Iad

Costul veni-
tilatoarelor 
din SUA a 

crescut de la 25.000 
de dolari la 45.000 
de dolari din cauza 
cererii şi deficitului 
de la nivel național, 
a precizat guverna-
torul statului New 
York. „Nu putem avea 50 de state care să concureze pentru 
aceleaşi materiale care salvează vieți. Competiția ne răneşte 
pe toți prin creşterea prețurilor. Avem nevoie de un consorțiu 
național”, a mai spus guvernatorul. Întrebat dacă creşterea 
prețului este o problemă pentru Irlanda şi Uniunea Europea-
nă, Ministrul Sănătății din Irlanda a spus că atât guvernul din 
țara sa, cât şi Comisia Europeană trebuie să fie foarte atenți la 
acest aspect. „Oricine caută acum să facă mai mulți bani de la 
oameni, are un loc special în Iad. În mijlocul pandemiei când 
încercăm să menținem oamenii în viață, oricine care vede o 
oportunitate de a face bani uşor nu prin ceva inovator, ci prin 
ceva speculativ, să ştie că ne vom aminti de ei.

Ministrul Sănătăţii din Irlanda, Simon Harris a spus 
că „există un loc special în Iad” pentru cei care 

scumpesc preţul echipamentelor medicale  
în timpul pademiei globale

Un tablou pictat de Vincent van Gogh a fost furat 
duminică de la un muzeu olandez închis din cauza 

Covid-19

Simon Simon 
HarrisHarris
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Animale salvate

Se întâmplă la New York, epicentrul epidemiei 
de coronavirus în SUA, unde toate adăpos-
turile de animale au cam rămas fără câini şi 

pisici. 

Asociațiile pentru protecția animalelor au anun-
țat că cererile de adopție s-au înmulțit în ultimele 
două săptămâni, fiind vorba de până la zece cereri 
mai mult decât în alte perioade. 

„Nu mai avem, la acest moment, câini pentru 
adopții. Bine, asta este o problemă pe care ne-am 
dori să o avem mereu”, a spus Anna Lai, director de 
marketing al unei astfel de asociații.

Avertizare

În timpul unui interviu 
acordat prin videocon-

ferință pentru Festivalul 
de Film Documentar de 
la Copenhaga, Snowden 
a spus că, teoretic, noile 
măsuri ale guvernelor, 
introduse pentru comba-
terea coronavirusului, ar 
putea să rămână în vigoa-
re şi după depăşirea crizei. El a spus că temerile privind răspân-
direa virusului le-ar putea permite guvernelor să solicite acces la 
datele stocate de dispozitivele inteligente. „Cinci ani mai târziu, 
coronavirusul a dispărut, dar aceste date încă vor fi disponibile 
pentru ei şi vor începe să caute lucruri noi. Ei deja ştiu ce cauți pe 
internet, deja ştiu unde îți este telefonul, ştiu deja până şi cât de 
repede îți bate inima. Ce se va întâmpla când vor combina aceste 
date şi vor folosi şi inteligența artificială?”, a spus Snowden.

Cu toate că încă nu există informații potrivit cărora statele 
lumii ar solicita acces la date privind sănătatea populației de la 
dispozitive precum Apple Watch, mai multe țări, printre care şi 
Israelul au anunțat că introduc noi metode de supraveghere pen-
tru a combate răspândirea noului tip de coronavirus.

Deşi până acum pandemia de coronavirus 
a provocat o criză a uleiului, făinii şi hârtiei 
igienice, se pare că mai provoacă o „criză”. 

Cea a animalelor de companie!

Bărbatul care a băgat în 
carantină 40.000 de oameni

Este vorba de un bătrân în vârstă 
de 70 de ani care a murit din ca-
uza infecției cu coronavirus, de-

pistată abia după decesul acestuia.
Bărbatul, predicator în regiune, 

a ignorat sfatul de autoizolare când 
s-a întors dintr-o călătorie în Italia şi 
Germania.

În prezent, India are 640 de cazuri de 
coronavirus confirmate, 30 dintre aces-

tea fiind în statul Punjab.
Cu toate acestea, autoritățile se 

tem că numărul real al cazurilor 
pozitive poate fi mult mai mare.

Bărbatul, Baldev Singh, a luat 
parte chiar înainte să moară la o cere-
monie de mari dimensiuni din cadrul 
festivalului Sikh, organizat cu ocazia 
sărbătorii Hola Mohalla.

Festivalul durează şase zile şi atrage 

aproximativ 10.000 de oameni zilnic. 
Acum există temeri că izbucnirea 

unei epidemii în India, țară cu 1,3 mi-
liarde de locuitori, s-ar putea transforma 
într-o catastrofă.

Edward Snowden, fost colaborator al Agenţiei Naţionale 
de Securitate (NSA) şi care a făcut o serie de dezvăluiri 

cu privire la activităţile de spionaj ale Agenţiei, 
a avertizat că statele lumii ar putea să profite de 

pandemia de Covid-19 pentru a colecta în mod abuziv 
date de la cetăţenii lor, ceea ce ar putea avea un efect 

de lungă durată asupra libertăţilor civile

Autorităţile din statul indian Punjab au carantinat peste 40.000 
de cetăţeni din 20 de sate, în urma unui focar de coronavirus 

care are ca sursă un singur bărbat
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„Hoteluri Corona”

„Odată cu apropierea sărbătorii de 
Pesach, vom face eforturi uria-
şe să-i aducem acasă pe israelienii 

aflați peste hotare, ca să poată fi acasă 
în timpul sărbătorii libertății” s-a preci-
zat într-un comunicat dat de Ministerul 
Apărării. Ministerul caută hoteluri în Ie-
rusalim, Tel Aviv, regiunea Sharon şi la 
Marea Moartă. Ar trebui să fie cel puțin 
200 camere într-o singură clădire. Cum 

numărul persoanelor infectate a depăşit 
3000, e posibil să fie nevoie ca „hoteluri-
le coronavirus” să găzduiască şi pacienți 
ce prezintă simptome uşoare, a precizat 
ministerul.

Solicitarea a venit la puțin timp după 
ordinul ministrului sănătății, Naftali 
Bennett, prin care s-a impus testarea ime-
diată de infectare cu coronavirus a oricărei 
persoane revenite în Israel din străinăta-
te şi intrarea sa în autocarantină timp de 
două săptămâni. „Hotelurile corona” au 
început să se deschidă în prima parte a 
lunii trecute pentru uşurarea afluxului 

masiv de pacienți din spitale şi mai buna 
deservire a pacienților cu simptome uşoa-
re. În acest sens, pe 17 martie, Hotelul 
Dan Panorama din Tel Aviv şi-a deschis 
porțile pentru pacienții selectați în preala-
bil ca prezentând doar simptome uşoare.

Pentru evitarea oricăror riscuri, Magen 
David Adom i-a adus la hotel cu ambulan-
ța, pacienții trecând prin culoare izolate 
şi sterilizate pentru a ajunge în camerele 
lor. Fiecare a primit un kit de la propriul 
furnizor de asistență medicală pentru ca 
starea sănătății sale să fie monitorizată de 
la distanță de către personalul medical.

Ministerul Apărării le cere hotelurilor israeliene să-şi deschidă uşile 
pentru pacienţii aflaţi în carantină, în lumina eforturilor guvernului  

de a-i aduce acasă pe israelienii rătăciţi în străinătate  
care vor trebui să intre în izolare

Testări în 
supermarketuri 

Potrivit relatări-
lor de pe Canal 
13 TV, au fost 

înființate centre de 
testare în diverse fili-
ale de supermarketuri 
din Beer Sheva, Rami 
Levy din Ierusalim şi 
în centrul țării.

Dacă demersul se 
va dovedi eficient pentru loca-
lizarea pacienților cu corona-
virus, programul pilot va fi ex-
tins şi în alte filiale, obiectivul 
fiind aplicarea sa în 150-200 
magazine.

Între timp, Serviciul de 
Ocupare a Forțelor de Mun-
că a raportat că alte 21.254 
persoane au făcut cerere de 
intrare în şomaj iar, începând 

din martie, s-a ajuns la un to-
tal de 781.608 şomeri, dintre 
care 89,9% sunt în concediu 
cu plată.

Incluzându-le pe cele 
160.000 persoane aflate în şo-
maj înaintea crizei provocate 
de coronavirus, totalul per-
soanelor fără locuri de muncă 
din Israel se ridică acum la 
939.459, iar rata şomajului a 
ajuns la 22,6%.

Luni, la ora 9:00 dimineaţa, în mai multe 
supermarketuri din ţară a fost lansat un program 

pilot care le permite localnicilor să-şi facă testul de 
infectare cu coronavirus

S-a ieftinit benzina

Taxa unui serviciu complet la pompe din partea 
asistenților din benzinării a rămas 0,21 şekeli.

E a patra lună în care scad prețurile la benzi-
nă. La începutul lui martie, ele au scăzut cu 0,07 şekeli, 
după ce, la începutul lui februarie, ele scăzuseră cu 0,15 
şekeli. Prețul benzinei din Israel a ajuns la nivelurile 
din 2009.

Va l o a r e a 
maximă a pre-
țului contro-
lat de guvern 
al benzinei cu 
cifra octanică 
95 la pompele 
cu autoservire 
din Eilat unde 
nu se aplică 
TVA, a scăzut 

marți noaptea cu 0,92 şekeli ajungând la 4,18 şekeli. 
Taxa unui serviciu complet la pompe din partea asis-
tenților din benzinării a rămas 0,18 şekeli.

În urma scăderii preţurilor petrolului pe 
pieţele din lume, valoarea maximă a preţului 

controlat de guvern al benzinei cu cifra 
octanică 95 la pompele cu autoservire din 
Israel a scăzut cu 1,03 şekeli, ajungând  

pe 1 aprilie la miezul nopţii la 4,89 şekeli/litru
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Preşedintele apără bătrânii

În urma apelurilor adresate de fa-
miliile furioase ale cetățenilor în 

vârstă, despre intenția Ministeru-
lui Sănătății de a-i transfera de la 
casele de îngrijire medicală private 
din Rishon Lezion şi Pardes Han-
na, în alte spații de cazare, pentru 
a face loc anumitor persoane sus-
pecte de coronavirus, preşedintele 
Reuven Rivlin a vorbit duminică 
cu ministrul Sănătății, Yaacov 
Litzman, pentru a reglementa 
situația.

Doar în Rishon Lezion, există 66 de supraviețuitori ai Holocaustului care 
ar fi trebuit transferați în alte centre. Eforturile depuse de municipalitate 
pentru a preveni o astfel de mişcare nu au fost luate în seamă de Ministerul 
Sănătății. Atunci, copiii cetățenilor în vârstă au apelat la preşedintele Reuven 
Rivlin şi au explicat că demersul ar fi o mutare extrem de traumatizantă pen-
tru părinții lor care au trăit ani de zile în aceste rezidențe, unde totul le este 
familiar. Au existat, de asemenea, plângeri din partea familiilor vârstnicilor 
din Ierusalim şi Beersheva, care sunt supărați că, atunci când unii cetățeni ai 
acestor „cămine de bătrâni” au fost testați pozitiv pentru virus, teste supli-
mentare nu au fost efectuate imediat celorlalți rezidenți.

Preşedintele Rivlin a sărit imediat în ajutorul vârstnicilor şi a declarat: „Bă-
trânii noştri, inclusiv cei care sunt într-o 
stare fragilă de sănătate, au fost aici şi ne-au 
ajutat de-a lungul timpului. Între ei se află 
cei care au construit această țară, supravie-
țuitori ai Holocaustului, carne din carnea 
noastră. Mutarea lor ar fi o perturbare gra-
vă şi intolerabilă pe care nu o admit!”

Rivlin, în vârstă de 80 de ani, şi-a trans-
mis opoziția ministrului sănătății, Yacov 
Litzman, în vârstă de 71 de ani, şi biroului 
primului ministru Netanyahu. 

Preşedintele israelian - care în mod nor-
mal nu se amestecă în dezbateri politice 
şi nici nu îşi exprimă opinia față de acte 
normative sau decizii guvernamentale - le-a 
cerut autorităților să-şi reconsidere decizia 
şi, în caz că aceştia insistă totuşi să se impu-
nă, să amâne punerea ei în aplicare.

Deocamdată Ministerul Sănătății şi-a 
retras intențiile de a transfera vârstnicii.

Ministerul Sănătăţii din Israel a dorit să evacueze persoanele în 
vârstă din anumite case de bătrâni pentru a face loc pacienţilor 

cu COVID-19, o hotărâre respinsă duminică de preşedintele 
Reuven Rivlin, care a cerut ca vârstnicii „să nu fie abandonaţi în 

acest moment dificil”

Restricții pe termen lung

„Cauza acestei drame este 
probabilitatea redusă de 
a opri focarul. Obiectivul 

practic este să putem trata cu 
succes pacienții, să avem sufi-
ciente aparate şi personal pen-
tru a avea grijă de toată lumea 
şi de a nu fi nevoiți să sortăm 
pe cine tratăm şi pe cine nu”, 
a explicat el.

„Sperăm ca vara să aducă o 
scădere a epidemiei. Estimăm că restricțiile vor fi puse în vigoare până la vară. 
Ele, într-o formă sau alta, vor continua mult timp”, a adăugat medicul.

Un oficial al Ministerului Sănătăţii, Dr. Tal Brosh Nissimov, a 
estimat într-un interviu că restricţiile privind circulaţia cetăţenilor 

în sfera publică vor continua până la vară

Mossadul ajută

Toate au fost obținute de agenția 
Mossad, care a asigurat transportul 
echipamentelor către Israel. Misi-

unea a fost una ultrasecretă şi succesul a 
fost anunțat abia după ce echipamentele 
au ajuns în Israel. Echipamentele au fost 
obținute din țări cu care Statul Israel nu 
are relații diplomatice. În acelaşi timp, te-
leviziunea de limbă arabă Al Jazeera a no-
tat că țările respective sunt unele din zona 
Golfului Persic.

10 milioane de măşti normale de 
protecţie, 25 de mii de măşti N95, 

zeci, poate chiar sute de mii de 
teste pentru depistarea COVID-19, 

plus aparatură medicală pentru 
ventilarea pacienţilor
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Dr. Ernest HUȘANU

Neparalele - Nelegiuiri 
Anunț (imaginar):
„Vând glonte de fabricație israeliană. Garantez calitatea şi efectul 

scontat. Preț: 1 glonte = 1,5 şekeli.”
Astfel ar fi anunțul publicitar. Poate ar mai fi fost necesară o 

completare (tot imaginară, dar foarte neliniştitoare şi dureroasă): 
„Cine doreşte, trebuie să dețină un certificat sau adeverință că 
doreşte să vâneze capete de evrei.”

Imaginar anunț, dar nu departe de o realitate macabră. Aflu din 
presa israeliană: 

… unele din armele furate ar fi fost vândute unor elemente cri-
minale din Negev, iar altele transportate pe teritoriul Autorității 
Palestiniene şi … 4000 de gloanțe în Cisiordania … Soldații le-au 
spus anchetatorilor că au primit 1,5 şekeli pentru fiecare glonț pe 
care l-au furat şi 3000-5000 şekeli pentru fiecare armă. 

De ce, tinere soldat în Țahal? Poate vrei să te distrezi mai copios 
la sfârşitul săptămânii când eşti învoit de la obligațiile militare?

Eşti unul din apărătorii Israelului? După uniformă, după arma 
automată ce ți-a fost încredințată de Statul tău, al evreilor israelieni, 
ar însemna că eşti chezăşie întru apărarea familiei tale, a prietenilor 
tăi, poate şi a copiilor tăi!

Ne apărăm de un virus „încoronat”! Ne apărăm de duşmanii care 
doresc „să arunce pe evrei în mare”. Ne apărăm mereu!

Ne putem apăra şi de cartuşele israeliene vândute unor terorişti?
Le-ați vândut şi arme perfecționate, tot de fabricație israeliană! 

Au şi lunetă! Vor putea deosebi mai bine dacă prietenul tău va fi 
descoperit sub camuflaj! Şi vor folosi arma şi gloanțele „made in 
Israel”. E bine? Poți dormi liniştit? În patul tău din casa părinților 
şi a fraților tăi?

„E o boală perversă, loveşte unde 
şi când te aştepți mai puțin“

Nir Hodorov (35 de ani) este unul dintre medicii din 
Israel aflați în prima linie a luptei cu pandemia de 
Covid-19.

Nir are un părinte originar din România şi a studiat la 
Cluj şi Katowice (Polonia) iar acum este medic internist la 
spitalul Mer din Kfar Saba, oraş aflat la numai 15 kilometri 
de Tel Aviv. Miercuri, la spitalul Mer erau 27 de pacienți cu 
Covid-19. Într-un interviu pentru ziarul românesc „Adevă-
rul”, medicul israelian a vorbit despre dimensiunea luptei cu 
pandemia şi despre sacrificiile pe care aceasta le cere din partea 
medicilor.

Adevărul: Covid-19 pune o presiune formidabilă pe siste-
mele de sănătate din întreaga lume, iar aproape toate țările 
sunt afectate. Care e situația în Israel? 

Nir Hodorov: 
Bineînțeles că boala 
a ajuns şi aici şi face 
ravagii, ca pretutin-
deni. E o boală per-
versă, loveşte unde şi 
când te aştepți mai 
puțin. În plus, poa-
te să dea complicații 
deopotrivă tinerilor 
şi vârstnicilor, aşa că 
cei tineri nu trebuie 
să se bazeze pe faptul că nu s-ar afla în categoria de risc. Din 
păcate şi noi am avut o persoană decedată din cauza Covid-19. 

Este vorba despre o persoană de 80 de ani. E drept, 
avea şi alte afecțiuni, iar această boală n-a făcut decât 
să-i înrăutățească situația. Acum, la noi, sunt spitali-
zate doar cazurile grave. Ceilalți, pacienții cu simp-
tome uşoare, sunt tratați la hotelul care a fost special 
amenajat pentru ei în localitate, în timp ce alții sunt 
tratați la domiciliu.

Adevărul: Cum vă simțiți ca medic în lupta cu 
această pandemie? 

Nir Hodorov: E cumplit să stai lângă un pacient, 
dar să nu-l poți ajuta. Să-l vezi cum se stinge sub ochii 
tăi. Atunci stai şi te gândeşti că în ciuda progreselor 
pe care le-a făcut medicina, omul e încă neînsemnat 
şi poate fi lesne o victimă în fața naturii. Pentru că, 
în fond, aceşti coronaviruşi sunt creația naturii, cea 
pe care omul credea că a învins-o. 

Adevărul: Multă lume s-a grăbit la început să spu-
nă că e „doar o formă nouă de gripă”. Cât de mult 
s-au înşelat aceştia? 

Cei care credeau că boala numită Covid-19 e una 
simplă, s-au înşelat. Sigur că peste 80% dintre cazuri 
sunt uşoare şi pot trece drept o răceală sau o viroză, 
dar statistica ne spune că circa 15% sunt cu complica-
ții, iar dintre astea, undeva la 5% devin foarte grave. 
Bineînțeles că au mai fost şi există şi alte boli grele, 
despre care lumea nu vorbeşte şi nu ştiu dacă e corect. 

Adevărul: Ce mesaj ați avea pentru cei care au 
ajuns să se teamă în permanență că vor fi afectați, ei 
şi familiile lor, de această boală? 

Ar trebui să luăm şi părțile bune. Ştiu că sună 
ciudat, dar există şi aşa ceva. Mă refer la liniştea care 
s-a lăsat, la faptul că nu ne mai grăbim să mergem 
dintr-un loc în altul. Eu cred că ar trebui să fim mai 
umili şi să ne concetrăm pe lucrurile cele mai impor-
tante pentru noi.

Nir HodorovNir Hodorov
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Primul spital coronavirus deschis în Israel

Spitalul Sharon din Petah Tikva a 
fost transofrmat într-o unitate cu 
200 paturi în mai puțin de două 

săptămâni, după ce toți pacienții săi 
au fost transferați în alte spitale şi cei 
1.400 angajați ai săi au fost instruiți 
cum să trateze pacienții cu coronavirus 
şi cum să se protejeze împotriva infec-
tării cu virusul.

Spitalul care face parte din comple-
xul Centrul Medical Rabin, dispune de 

40 ventilatoare pentru respirație artifi-
cială şi patru aparate de susținere a vieții 
ECMO care înlocuiesc funcția inimii şi 
a plămânilor.

Cea mai mare parte a tratamentu-
lui va fi administrat de la distanță, prin 
intermediul a cinci centre de comandă 
şi control cu camere de luat vederi în 
circuit închis.

Circa 37 pacienți cu coronavirus au 
fost internați în spital, cinci dintre ei 

în stare gravă, incluzând un bărbat în 
vârstă de 46 ani cu afecțiuni medicale 
preexistente şi un bărbat de 38 ani fără 
stări preexistente.

Primul spital din Israel destinat tratării pacienţilor infectaţi cu 
coronavirus şi-a deschis zilele trecute porţile pentru primii pacienţi

Miliarde de şekeli

Po t r i v i t 
c i f r e l o r 
publicate 

duminică seara, 
numărul solici-
tanților de aju-
toare de şomaj a 
ajuns la aproape 
939.500,  sau 
22,6% din forța 
de muncă, incluzându-i pe cei peste 781.000 solicitanți noi 
de la începutul lunii martie. Se preconizează că numărul lor va 
depăşi un milion înaintea sărbătorii de Pesah. Circa 89,9% din 
noii solicitanți au fost trecuți în concediu fără plată în cadrul 
măsurilor de limitare a impactului epidemiei de coronavirus 
asupra firmelor din țară.

Babad le-a prezentat membrilor comisiei speciale prime-
le detalii ale planului guvernamental de asistență financiară 
îndelung amânat, preconizat să ofere un sprijin de circa 80 
miliarde şekeli pentru firme, angajați şi antreprenori. 

„Sume uriaşe vor fi asigurate pentru sistemul sanitar, a spus 
Babad, subliniind nevoia ca următorul guvern să investească 
masiv în sănătatea publică, indiferent de criza actuală. Noul 
pachet va oferi de asemenea o soluție pentru angajații de peste 
67 ani şi un ajutor pentru antreprenori până la sfârşitul lunii 
aprilie.

Angajaţii trimişi în concedii fără plată vor costa 
probabil statul între 14 şi 15 miliarde şekeli în 

următoarele trei luni, după cum a declarat  
duminică directorul general al Ministerului  

de Finanţe, Shai Babad

Lucrări urgentate

Săptămâ-
nile ur-
mătoare, 

ar trebui să fie 
finalizate lu-
crările de elec-
trificare între 
Gara Haganah 
şi Gara Centrală Savidor din Tel Aviv.

Încheierea lucrărilor de electrificare pe noua legătură 
rapidă Ierusalim - Tel Aviv dintre gara Yitzhak Navon din 
Ierusalim şi gara Savidor din Tel Aviv, va însemna că antre-
prenorul spaniol Semi care execută lucrarea va avea dreptul 
la încasarea a 500 milioane şekeli.

Electrificarea rețelei de cale ferată care e predominant pe 
motorină, e proiectul pilot al Căilor Ferate Israeliene. El va 
permite o creştere semnificativă a numărului de trenuri şi a 
capacității de pasageri, în paralel cu reducerea considerabilă 
a nivelului de poluare.

Regia Căilor Ferate Israeliene susține că, pe lângă elec-
trificarea gării centrale Savidor din Tel Aviv, se lucrează şi 
la electrificarea liniei la nord, spre Herzliya, dar şi la bucla 
Hasharon-Ra’anana.

Au fost demarate şi lucrările de electrificare a liniei spre 
Ashkelon unde e situat depoul de operațiuni pentru va-
goanele electrice comandate de la Siemens. Termenul de 
finalizare a tuturor lucrărilor de electrificare e anul 2025.

În curând vor fi finalizate lucrările de 
electrificare a gării centrale Savidor din Tel Aviv. 
Regia Căilor Ferate Israeliene profită de faptul 
că nici un tren nu mai circulă din cauza blocării 

impuse de epidemia de coronavirus pentru a 
urgenta lucrările de electrificare din Tel Aviv
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Arie KUPFERSCHMIDT 

Automatizarea şi perspectiva 
economiei globale

Pe domnul David Ghiladi l-am cu-
noscut la ambasada israeliană din 
Bucureşti în anul 1949, când avea 

funcția de ataşat de ALIA (emigrare) a 
evreilor din România. După venirea mea în 
Israel, în anul 1950 am aflat că dumnealui 
este unul dintre fondatorii ziarului Maariv. 

Un an sau doi mai târziu a fost dele-
gatul ziarului în SUA. Am citit cu interes 
dările lui de seamă şi unul dintre subiec-
te mi-a rămas în memorie. Este vorba de 
industria textilă din SUA care a reuşit să 
fabrice fire de bumbac de calitate superi-
oară, rezistente circa 20 de ani. Condu-
cătorii industriei textile locale din SUA 
au decis să nu se folosească de aceste fire, 
care puteau distruge industria de îmbră-
căminte din acele timpuri. 

Mi-am amintit de acest episod, citind 
informațiile curente despre folosirea unor 
tehnici noi de automatizare aproape în 
toate domeniile industriale, de transport 
etc. Rezultatul acestor aplicații tehnice 

vor aduce într-un timp relativ scurt la 
un şomaj care va avea influențe negative 
asupra populației țărilor dezvoltate ale 
globului. În prezent, ni se spune că noile 
limuzine nu vor necesita un şofer, ci vor 
circula pe baza unui program compute-
rizat de către proprietarul acestei maşini, 
însă această tendință modernă va fi apli-
cată şi la camioane de transportul mar-
furilor, cât şi la autobuzele folosite de 
populația locală. De aici, reiese că sute de 
mii de muncitori salariați din aceste do-
menii de transport vor deveni ŞOMERI. 

Am amintit doar un singur domeniu 
economic, dar folosirea automatizării este 
aplicată în toate domeniile economice 
şi sociale. Este momentul ca toți liderii 
țărilor dezvoltate să aducă la ordinea de 
zi subiectul automatizării, deoarece am 
prezentat mai sus, se poate ajunge la un 
haos economic şi social datorită număru-
lui astronomic de şomeri care vor apărea 
ÎNTR-UN TIMP SCURT.

Acul 
lui 

BUJENIȚĂ
Sonete

SONETUL PLOII
Cu trupul meu deşertului dau 

viață,
Iar curcubee-mi stăjuiesc aleea;
Căci fără mine viață nu-i, 

de-aceea,
Sunt a văzduhului prea bună soață. 

Când nimeni nu-mi ascultă 
melopeea,

Mă cheamă paparude şi mi-e 
greață,

Şamani invocă-n cântec a mea 
față...

Cu voi mi-e însă tristă odiseea...

Toți aranjează ploi, într-o durere,
Cei vinovați se fac ades că plouă,
Şi-apă de ploaie-i orice gargară!

M-am săturat de soarta mea 
amară,

Am să mă-nchin cu 
mâinile-amândouă,

Să fiu potop, divinului voi cere!

SONETUL VISCOLULUI
În geamuri bat cu degete din 

neaua
Cu care-acopăr spații necuprinse,
Iară pe culmile ce par ne’nvinse
Troiene-aşez precum drumețul 

şaua.

Pe buză vă îngheață zeflemeaua
Când alarmate ştiri, anunță prinse:
Tractoare, pluguri sau maşini 

deprinse
Cu lupte doar prin fulgi ca 

floriceaua.

Nu-s case-n care focul să 
trosnească

Pe priciuri reci zac babe degerate
Trăgând de-o țuică să se 

încălzească

Şi-n crâşme stau țărani cu chip de 
iască

Ce-aşteaptă-n lungi tăceri înfiorate
Să vin-armata să-i deszăpezească!

Bianca MARCOVICI

││││ PARALELEPARALELE - Coronavirus

Gustul pentru viața ordonată se 
abandonează treptat. Sindromul 
curățeniei se instalează, peste tot 

vezi pete dalmațiene, peste tot vezi firmi-
turi şi chipuri care strănută intentionat 
lângă tine; doar tu eşti echipat ca un sca-
fandru ... te-ai dus după ziare... chiar dacă 
ştii totul; urmăreşti fiecare comunicare, 
statistici alarmante, deci e sindromul 
următor, cel al panicii inoculate precum 
în timp de razboi, cel din Golf, camera 
etanşă, să pregatim măştile, să sterilizăm 
totul, să etanşăm cărucioarele sugarilor, 
să facem provizii pentru eternitate! 

Ne-am comandat piatra de veci, să nu 
fie confuzii între nume şi poezie, să pu-
tem râde de viitorul care îşi bate joc de 

noi la bătrânețe! 
Dar partea bună a lucrurilor este că 

copiii noştri mari îşi cunosc mai bine co-
piii... statul în casă în izolare, în preajma 
lor îşi prețuiesc părinții, n-au crescut ca 
nişte bălării, noi părinții am investit în 
educația lor: limbi străine, muzică, cărți, 
şah, puterea de a răzbi singuri, puterea 
de a supraviețui fără traumele războiului, 
fără ură, calm şi pace sufletească, respon-
sabilitatea noastră a părinților! 

La vârsta copiilor noştri mari, noi am 
„aliat” în Israel, am luat-o de la zero! Noi 
nu am avut calculatoare! Noi am venit 
pentru ei. SĂ FIE FERICIȚI! 

Generatia de sacrificiu a avut şi mai 
are un Țel!
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Publicații  
satiro-umoristice

Pesahul este o sărbătoare istorică ce 
marchează începuturile existenței 
noastre ca popor. Drumul pe care 

l-au parcurs israeliții pentru a ieşi din 
robie, devenind un popor liber, este un 
drum parcurs cu suferințe şi sânge. 

Începând din a doua jumătate a lunii 
Adar, evreii se pregătesc pentru întâmpi-
narea sărbătorii de Pesah. Pe parcursul 
anilor a intrat în obiceiul nostru ca luna 
Adar să fie luna veseliei şi a bucuriilor. Se 
pune întrebarea cum şi în ce fel se poate 
înveseli poporul nostru? 

Unul din mijloacele răspândite au 
fost publicațiile. Prin ele s-a dat glas 
glumei, ironiei fine, satirei, povestiri-
lor umoristice, înțepăturilor, caricatu-
rilor ş.a.m.d. Aceste foi volante, reviste 
umoristice, satire au apărut mai întâi 
pe teritoriul Eretz Israelului cu prilejul 
diferitelor evenimente şi, în special, în 
pragul sărbătorilor tradiționale evreieşti. 
La început, cu decenii în urmă, acestea 
au văzut lumina tiparului de obicei între 
Purim şi Pesah.

 Atmosfera de veselie a lunii Adar ne 
influențează în mod deosebit. E bine 
să ținem seama că ambele evenimente 
stau sub semnul împlinirii unor Nisim 
(minuni): de Purim, salvarea evreilor de 
la moarte; de Pesah – trecerea Mării şi 
scăparea din robia egipteană. Analizând 
Hagadaua, vom găsi câteva capitole care 
încurajează şi întrețin viața spirituală: 
cele 4 întrebări, a celor patru băieți, unul 
deştept, altul blând, celălalt nelegiuit şi 
cel care nu ştie să întrebe. Apoi cele zece 
pedepse cât şi cele 13 întrebări şi răs-
punsurile pe care le primim citind Ha-
gadaua; iar la închidere, comesenii cântă 
din Cântarea Cântărilor. Acestea au fost 
motive de elocvență, întemeiate, care au 
inspirat oamenii de artă să deseneze ca-
ricaturi, să compună muzică. 

Aşa se explică Sărbătoarea de Pe-
sah, în pofida momentului istoric de o 

importanță vitală. Eveni-
mentele din diverse epo-
ci au constituit sursa de 
inspirație pentru umorişti 
care au publicat pagini de 
satiră şi umor. 

Aruncând o privire re-
trospectivă, vom constata 
că într-o anumită perioadă pe pămân-
tul Eretz Israel au apărut aproximativ 
100 de foi dedicate Pesahului şi un nu-
măr dublu dedicate Purimului. Aceste 
publicații au conținut parodii la „Ha-
gada” iar în perioada Primului război 
mondial, din pricina lipsei de hârtie, nu 
s-au publicat. 

Din cercetările de la Arhivă, am găsit 
2-3 publicații satirice din perioada Pe-
sahului. În toate aceste perioade, evreii 
au încercat să-şi îndulcească viața, să-
şi facă semenii să râdă sau cel puțin să 
zâmbească. Poporul evreu care a locuit 
în Israel, a beneficiat de cele mai mul-
te pagini ironice, satirice şi de umor în 
perioada când erau sub ocupația turcă, 
arabă şi britanică. În paralel, evreii din 
țările împrăştierii, din răsăritul Europei 
au suferit din pricina pogromurilor, iar 
în Eretz Israel au avut loc evenimente 
sângeroase (răscoalele arabilor) apoi a 
fost cel de al doilea Război mondial şi 
Holocaustul. Citind aceste foi volante, 
reviste de humor, suplimente literare 
constatăm că materialele reprezintă o 
reflectare a actualității. 

Publicațiile apărute de Pesah ar putea 
fi clasificate astfel: a) Sărbătoarea Pesa-
hului a fost folosită drept un pretext- 
articolele avînd titluri din Hagada şi 
altele ca „Haftaa” (Surpriza), „Hagamal 
Hameofet”(Măgarul zburător), „Tzalat” 
(Țintaşul), „Hațim” (Săgețile) sau mai 
recent „Trei într-o barcă”. Unele din-
tre publicații s-au mulțumit cu un titlu 
simplu „Exemplar pentru Pesah”, Revis-
ta umoristică în cinstea sărbătorilor de 

Pesah”, etc. 
Cu toate că unele reviste şi ziare cu 

suplimente apăreau în preziua Pesa-
hului, ele nu aveau nici o legătură cu 
această sărbătoare. Un al doilea ciclu de 
publicații au avut titluri luate din Ha-
gada: „Karpas” (Pătrunjelul), „Maror” 
(Hreanul), „Aficoman” ş.a. O altă cate-
gorie de publicații au fost cele care se 
refereau la obiceiuri şi tradiții precum 
şi versuri, caricaturi. Ele se intitulau: 
„Scurtă Hagada”, „Hagadaua casei na-
turale”, „Hagadaua Eretz Israel”. Majo-
ritatea au avut ilustrații originale şi de 
bună calitate. 

Primul ziar editat în onoarea Pesahu-
lui a fost redactat de Ieşaiahu Kamiel, 
ca supliment al ziarului HATZI a lui 
Ben Iehuda. Ilustrațiile sunt semnate 
de prof. Lihovschi din Petrograd. Tot 
în această perioadă s-a editat „Măgarul 
şi Cămila”. Scriitorul şi educatorul Liv 
Iehuda Silman, denumit „tatăl ziarelor 
ironice” este autorul-editorul ziarului 
sus menționat. Tot el a scris articole 
în idiş „Gleib vertole” revistă satirică; 
„Înțelepciuni externe”.

O altă revistă editată de Pesah a fost 
„R.T.S.I.L” inițialele cuvintelor: Rasha 
(răul) Tam (prostul) Sha eino iodea - 
„cel ce nu ştie să întrebe”. Revista a fost 
editată la Iaffo în 1912.

SATIRICII şi UMORIŞTI au luptat 
în toate perioadele să li se facă auzite 
glasurile, să li se editeze cuvântul, iar ci-
titorii şi-au descrețit frunțile, au zâmbit 
şi s-au bucurat de glumele şi înțepăturile 
acestora. 
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Sondaj

Un nou sondaj realizat de 
Centrul de opinie pu-

blică şi de cercetare politică 
Guttman arată că 76% din 
publicul israelian se teme 
că va avea o rudă apropia-
tă sau ei vor fi infectați cu 
coronavirus.

Acest lucru reprezintă un 
salt semnificativ față de un 
sondaj anterior, făcut luna 
trecută, care a arătat că doar 
34% dintre israelieni se te-
meau de acest lucru.

O mare majoritate a pu-

blicului este îngrijorată de 
viitorul economic (73,5%), 
întrucât o mare parte a țării 
este închisă. Această preocu-
pare este mai mare la publicul 
arab decât la   publicul evreu 
(79% față de 72%).

60% dintre israelieni 
aprobă tratarea crizei de către 
prim-ministrul Benjamin Ne-
tanyahu, comparativ cu 34% 
care sunt ca Benny Gantz să 
conducă țara şi doar 18% 
pentru liderul Yesh Atid, Yair 
Lapid.

Metode de depistare 
nebănuite

O  analiză a vocilor paci-
enților cu coronavirus 

ar putea produce o „am-
prentă vocală” care să ajute 
la detectarea simptomelor 
COVID-19 la alte persoane, 
care ar avea astfel prioritate la 

teste şi tratament, a anunțat 
marți Ministerul Apărării.

Începând din această săp-
tămână, o companie israelia-
nă de tip start-up care lucrează 

cu spitale şi insti-
tuții academice, 
va lua amprenta 
vocală de la paci-
enții confirmați 
cu coronavirus, 
printr-o aplicație 
mobilă în cadrul 
unui proiect de 
cercetare condus 
de minister.

„Aceste probe 
vocale vor fi ana-

lizate folosind un algoritm 
bazat pe AI (Inteligență Ar-
tificială) pentru a identifica 
‚amprenta’ vocală unică”, a 
declarat ministerul într-un 
comunicat.

Coronavirusul afectează 
sistemul respirator şi semne-
le de suferință pot fi reflectate 
în tiparele vocii unei persoane 
şi în respirație.

Tal Wenderow, preşedinte 
şi director executiv al Vocalis 
Health, compania ce a dez-
voltat aplicația mobilă, a de-
clarat că algoritmul ar putea 
fi utilizat pentru diagnostic şi 
monitorizare de la distanță.

În această etapă, aplicația 
ar putea fi utilizată doar de 
personalul medical împreu-
nă cu pacienții participanți 
la studiu, dar website-ul 
companiei permite oricui să 
ia parte şi să trimită o probă 

vocală pentru 
cercetători.

Cercetătorii 
speră că siste-
mele de asisten-
ță medicală vor 
fi capabile să 
utilizeze datele 
pentru a prio-
ritiza testările 
şi spitalizările, 
permițând pa-

cienților cu simptome uşoare 
să rămână acasă.

Sistemul de monitorizare 
„poate fi efectuat de la dis-
tanță, pentru a preveni răs-
pândirea bolii şi supraîncăr-
carea sistemului național de 
sănătate”. Rezultatele inițiale 
ale studiului sunt aşteptate în 
şase săptămâni.

Maraton în sufragerie

Alergătorul israelian de 
maraton, Gazcho Fanta, 

a decis să-şi continue regi-
mul de antrenament în timp 
ce se află în izolare la domi-
ciliu conform normelor Mi-
nisterului Sănătății. Astfel, 
Gazcho a făcut o cursă de 26 
de mile în... camera de zi.

Atletul, care deține recor-
dul israelian pentru alergarea 
de 50 de kilometri (31 de 
mile), a finalizat maratonul 

în timp ce alerga dintr-o par-
te a sufrageriei în cealaltă. El 
a terminat în 3:50:14 ore cu 
vreo 5.349 de ture în jurul 
camerei, într-un ritm mediu 
de 5:27 minute pe kilometru.

Gazcho Fanta a fost inspi-
rat să preia provocarea după 
ce a văzut un videoclip online 
al unui bărbat care a alergat 
un maraton pe veranda sa.

„A fost o provocare”, a 
spus Fanta după cursa sa. 
„Am vrut să le arăt oame-
nilor că, chiar dacă nu poți 
alerga afară, o poți face aca-
să... Primii 20 de kilometri au 
fost nebuni, dar îmi spuneam 
mereu că trebuie să o fac şi 
după un timp, m-am obişnuit 
cu mobilierul şi pereții. Ceea 
ce m-a ajutat a fost şi că am 
ascultat muzică în fundal. 
Începusem să halucinez, dar 
ştiam că am un obiectiv. Au şi 
fost momente în care mi-am 
spus „De ce fac asta?”, dar nu 
m-am dat bătut”.

Sportivul a adăugat că nu 
este mulțumit de timpul său 
de finalizare a cursei. „La ma-
ratonul de la Berlin, am trecut 
linia de sosire după 2:20:16 
ore. Dacă izolarea continuă, 
va trebui să fac din nou acest 
lucru pentru a-mi îmbunătăți 
timpul.”

Voluntarii noştri

Organizația Corpu-
lui de Voluntariat 

din Israel aduce alimen-
te, medicamente şi alte 
necesități de bază vârst-
nicilor în timpul crizei 
coronavirusului, folosind 
un sistem pe care doreşte 
să îl împărtăşească şi cu 
alte organizații. 

Centrul Barkai a or-
ganizat cu succes o rețea 
de voluntari pentru a 
livra produse alimenta-
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re şi obiecte esențiale pentru 
vârstnicii şi alți israelieni din 
oraşul israelian Modiin, si-
tuat în zona centrală a țării. 
Efortul se face împreună cu 
municipalitatea în timpul 
epidemiei de coronavirus.

„Căpitanii” (sau şefii de 
grup) sunt aleşi de rabinii 
organizației şi de alți mem-
bri care înființează grupuri 
WhatsApp în cele 13 cartiere 
ale oraşului pentru a mobili-
za voluntarii şi a comunica cu 
cei care au nevoie.

Până în prezent, peste 250 
de voluntari ajută la gătitul, 
livrarea meselor şi oferă alte 
servicii esențiale vârstnicilor 
şi bolnavilor de trei ori pe săp-
tămână. Fiecare pachet are su-
ficiente mese calde şi sănătoa-
se pentru a rezista două zile. 
Voluntarii aduc, de asemenea, 
mâncare din supermarketuri 
la sute de rezidenți care pot 
face cumpărături.

În timp ce efectuează li-
vrări, voluntarii verifică starea 
destinatarilor şi se interesea-
ză despre alte nevoi presante. 
Municipiul Modiin şi Mi-
nisterul Afacerilor Sociale şi 

Serviciilor Sociale îşi actuali-
zează baza de date națională 
cu informațiile pentru a ține 
evidența rezidenților vârstnici 
care ajung la domiciliu.

Virusul şi religioşii

Coronavirusul nu ține cont 
nici de culoarea pielii şi 

nici de credința religioasă şi se 
transmite cu aceeaşi viteză de 
la om la om, indiferent cine 
sunt purtătorii.

În Israel, mai mult de ju-
mătate dintre cei depistați po-
zitiv cu noul Coronavirus fac 
parte din comunitatea ultra-
religioasă. Mulți dintre ei au 
aflat cu întârziere nenorociri-
le pe care le provoacă această 
boală şi mai ales despre pe-
ricolul răspândirii virusului. 
Lipsa de televiziune, internet 
sau presă în comunitățile 
haredi a dus la o răspândire 
masivă printre ultrareligioşi.

Rabinii ultra-ortodocşi 
din Bnei Brak s-au alăturat 
unui apel al liderului spiritual 
Haim Kanievsky, de a interzi-
ce toate rugăciunile publice şi 
de respectare a regulilor Mi-
nisterului Sănătății pentru a 

stopa focarul.
Î n t r - o 

hotărâre co-
mună, rabi-
nii  Haredi 
interzic toa-
te adunările 
pentru rugă-
ciune şi atrag 
atenția că cei 

care încalcă regulile impuse 
de Ministerul Sănătății, vor 
fi judecați şi de Tribunalul 
Rabinic care va lua măsuri 
severe. Rabinii au afirmat 
că o persoană care trebuie să 
stea în carantină şi infectează 
pe alții, cauzând moarte, este 
asemănătoare cu un criminal.

Hotărârile vin după ce 
sute de persoane ultra-religi-
oase au participat la înmor-
mântarea unui rabin în oraşul 
Bnei Brak.

Toate cursele de 
pasageri El Al  
au fost sistate

„După evaluarea situației, 
EL AL a decis sistarea tem-

porară a curselor sale aeriene 
de pasageri spre şi dinspre Is-
rael, începând de joia trecută 
la miezul nopții şi până pe 4 
aprilie 2020, potrivit unui 
anunț făcut joi de ELAL.

Linia aeriană şi-a sistat 

zborurile spre puținele des-
tinații rămase în programul 
clasificat ca fiind esențial pen-
tru populație. El Al a declarat 
că a luat această decizie din 
cauza lipsei aproape comple-
te a cererii de 
curse aeriene 
obişnuite. 

„Preocu -
parea noastră 
e sănătatea 
pasagerilor şi 
a echipajelor 
aeriene şi ne-
voia reducerii 

cheltuielilor în stadiul actual 
până se termină criza şi înce-
pe redresarea.”

Joia trecută, s-au efectuat 
zborurile programate dinspre 
New York, Toronto, Londra 
şi Paris spre Aeroportul Ben 
Gurion, plus cursele de sal-
vare a israelienilor rătăciți 
în Delhi (India) şi San Jose 
(Costa Rica).

Ulterior, compania a 
anunțat că va continua zbo-
rurile de recuperare a israeli-
enilor din diverse destinații, 
în funcție de cerere şi va folosi 
în continuare avioane de pa-
sageri pentru transportul de 
mărfuri.

Incendiu ucigaş

Trupul unei femei în vâr-
stă de 70 de ani, a fost 

găsit după un incendiu la un 
apartament din Petah Tikva

Corpul a fost găsit fără 
semne de viață după ce fo-

cul a mistuit un 
apartament de 
pe strada Dror, 
Petah Tikva, 
luni dimineața.

Trei echipe 
de pompieri şi 
ambulanță au 
reuşit să repu-
nă situația sub 
control dar se 

pare că incendiul a afectat şi 
structura blocului care s-ar 
putea să trebuiască să fie de-
molat. O anchetă este în curs 
de desfăşurare.
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STOPSTOPSTOP
Liliecii, câinii, pisicile şi 

alte animale domestice sau 
sălbatice sunt din nou dis-
ponibile în piețele din Chi-
na, în timp ce Beijingul săr-
bătoreşte „victoria” asupra 
coronavirusului. 

Piețele în care animale-
le sălbatice sunt vândute ca 
hrană sau ca tratamente mi-
raculoase au revenit şi funcți-
onează exact aşa cum o făceau 
înainte de coronavirus. 

Câinii şi pisicile îşi aşteap-
tă îngrozite sfârşitul în cuşti 
ruginite. Sunt sacrificați şi 
jupuiți unul lângă altul pe o 
podea de piatră acoperită cu 
sânge, murdărie şi resturi, iar 
liliecii şi scorpionii sunt scoşi 
la vânzare ca medicamente 
tradiționale. 

Acestea sunt scene pro-
fund tulburătoare filmate şi 
fotografiate recent, în timp 
ce China sărbătorea „victo-
ria” asupra coronavirusului 
prin redeschiderea piețelor 
de carne, de la care, acum trei 
luni, a pornit primul focar 
de coronavirus, devenit apoi 
pandemie. 

Un corespondent al Dai-
ly Mail a urmărit cum mii 
de clienți se îndreptau spre 
o astfel de piață din Guilin, 
sud-vestul Chinei, în timp 
ce pandemia care a început 
în Wuhan, a blocat întreaga 
planetă.

STOPSTOPSTOP

Un site creat de poliția 
din Noua Zeelandă pentru a 
raporta încălcarea ordinelor 
de izolare a avut atât de mult 
succes, încât a picat din cauza 
suprasolicitării la doar câteva 
ore după ce a fost lansat.

Acest arhipelag din Pacifi-
cul de Sud intrase recent într-
o perioadă de izolare de patru 
săptămâni pentru a opri răs-
pândirea noului coronavirus, 
în cadrul căreia neozeelande-
zilor li s-a cerut să rămână în 
case şi să păstreze o distanță 
de doi metri unul de altul, 
dacă îşi părăsesc domiciliul.

Şeful poliției din Noua 
Zeelandă, Mike Bush, a de-
clarat că site-ul www.police.
govt.nz/105support, lansat 
duminică după-amiază, a fost 
atât de popular încât a picat 

temporar.
„Am primit 4.200 

de semnalări de la per-
soane care credeau că 
alții nu respectă regu-
lile de izolare”, a pre-
cizat Bush, adăugând 
că acest număr impre-
sionant de denunțuri 
„arată cât de hotărâți 
sunt neozeelandezii 
să-i facă pe toți să ur-

meze recomandările”.
Premierul Jacinda Ardern 

şi-a încurajat compatrioții să 
folosească site-ul, în special 
pentru a denunța magazinele 
care cresc prețurile.

Până în prezent, Noua Ze-
elandă, cu o populație de cir-
ca cinci milioane de locuitori, 

a înregistrat 552 de cazuri 
de COVID-19 şi un deces 
în urma contractării noului 
coronavirus.

STOPSTOPSTOP
Compania aeriană EasyJet 

a anunțat că va ține 
la sol toate avioane-
le, fără să dea o dată 
la care zborurile ar 
putea fi reluate, din 
cauza pandemiei de 
coronavirus.

Compania low-cost 
a anunțat că a luat 
această măsu-
ră din cauza 

„restricțiilor de călă-
torie fără precedent”, 
impuse de guvernele 
din toată lumea din 
cauza pandemiei de 
coronavirus. De altfel, 
singurele zboruri din 
ultimele săptămâni 
erau făcute pentru a 
recupera cetățeni englezi din 
toate colțurile lumii. 

Angajații EasyJet vor fi 
plătiți cu 80 la sută din salarii, 
începând cu data de 1 aprilie. 

Pandemia de coronavirus 
a avut un impact uriaş asupra 
companiilor aeriene, zeci de 
mii de zboruri din întreaga 
lume fiind anulate.

STOPSTOPSTOP
Zeci de oraşe şi kibbutzuri 

din Israel au decis să-şi închi-
dă porțile pentru oricine nu 
e domiciliat acolo, în replică 
la epidemia de coronavirus. 
Voluntari din fiecare loc au 
verificat orice persoană care 
a încercat să intre în zonele 
respective pentru a vedea dacă 

e domicilată în locul respec-
tiv sau dacă are voie să călă-
torească potrivit directivelor 
guvernului.

În weekend, s-au înmulțit 
oraşele care şi-au închis 
porțile. Acolo au apărut 
drumeți în ciuda restricțiilor 
de deplasare, oraşele cu 
populații îmbătrânite temân-
du-se de posibilitatea infec-
tării. Au fost contactați şefii 
consiliilor regionale relevante 
pentru a confirma dacă e per-
misă închiderea porților.

Consiliul Galileei de Sus a 

sfătuit oraşele din subordinea 
sa să-şi închidă porțile față de 
orice persoană care nu e stabi-
lită sau nu lucrează în oraşele 
respective. Comenzile date de 

localnici la resta-
urante sau băcă-
nii sunt lăsate la 
poarta oraşului 
şi  ridicate de 
cetățeni de acolo.

Giora Zaltz, 
şeful consiliului 

regional a explicat că nu pot 
interzice categoric intrarea, 
dar explică situația şi lumea 
înțelege. „Nu stăm cu o armă 
şi nu amenințăm pe nimeni,” 
a spus Zaltz. „Sigur că dacă 
vrei să te duci la un prieten 
să-l ajuți sau ceva de genul 
ăsta, atunci îl suni şi te lasă 
să intri. Ideea e să se prevină 
intrarea celor ce nu au motiv 
să intre sau a drumeților care 
ştiu că dorim să vedem cât 
mai puțină lume pe aici din 
cauza restricțiilor severe.”
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Hedi S. SIMON

Părintele jazzului rusesc 
LEONID UTEOSOV

Mulți dintre noi îşi mai amintesc 
de multele filme sovietice pe 
care le-am „consumat” în anii 

adolescenței; ne-au plăcut toate, deoarece 
nu aveam termen de comparație. Astăzi, 
după mulți ani, recunoaştem că multe 
dintre acele filme erau bune, iar filmele 
muzicale, chiar foarte bune. Astăzi ne 
putem permite să eliminăm mesajele 
mincinoase ale propagandei bolşevice şi 
să ne gândim cu drag la o serie de actori, 
regizori excelenți şi compozitori de înaltă 
clasă. Până spre sfârşitul anilor ’60, ne-
având acces la realizări cinematografice 
occidentale, ne delectam cu producții 
„Mosfilm” şi „Lenfilm” iar astăzi ni se 
mai întâmplă să fredonăm cântecele de-
venite şlagăre din compozițiile lui Du-
naevski, Blanter, Frenkel, Mocrousov şi 
mulți alții, în timp ce îi mai vedem prin 
darul amintirii pe marii actori care le-au 
interpretat.

Unul dintre filmele cele mai gustate 
pe atunci era „Băieții veseli” brodat în 
întregime pe muzica lui Isaak Dunaevski 
şi interpretat de frumoasa şi impozanta 
Liuba Orlova cu partenerul ei Leonid 
Uteosov. Şi astăzi se mai cântă în specta-
cole de estradă şlagărul „Serdze”/Inimă... 
dă-mi liniştea pierdută.../ pentru specta-
torii nostalgici după vremuri romantice. 
Pe aristocratica Liuba Orlova o mai ține 
minte publicul de atunci.

O figură inedită însă în această 
producție /datând din 1934, deci înain-
te de a ne fi născut noi /, a fost Leonid 
Uteosov, actor, dansator, dirijor, acrobat, 
compozitor, instrumentist. Pe scurt, un 
artist total, cum nu au mai fost mulți 
alții. Numele său adevărat era Lazăr Io-
sipovici Weisbein, născut la Odessa în 
1895 într-o familie de mici negustori 
evrei. El a refuzat să învețe la o şcoală 
comercială, după cum dorea tatăl său.
Motivul era simplu, deşi nu pe placul 
familiei: băiatul visa la o carieră artistică. 

Dealtfel, el a şi început să cânte la diferi-
te instrumente şi voce, apărând la nunți 
evreieşti şi la sinagogă. În 1912, la vârsta 
de 17 ani, Leonid se angajează la un circ, 
unde se perfecționează pentru a evolua 
la inele şi la trapez. Aici el îşi schim-
bă numele, din motive uşor de înțeles, 
în Leonid Uteosov. Apoi, el trece de la 
circ la un teatru de miniaturi din oraşul 
Alexandrovsk unde, deşi foarte tânăr, se 
căsătoreşte cu actrița Elena Goldina, cu 
care a avut o căsnicie de durată, timp de 
50 de ani. A dat naştere unei fetițe Edith, 
viitoare cântăreață care, ulterior, a parti-
cipat în spectacolele renumitului ei tată.

Leonid Uteosov a fost cunoscut şi 
apreciat în toate teatrele mari din Uniu-
ne. El a jucat şi în filme, dintre care cel 
mai renumit - „Băieții veseli” care l-a şi 
lansat. Însă artistul nu era atras de filme, 
ci de scenă, jucând în operete, în comedii 
muzicale, a fost un imitator neîntrecut, 
deşi prima sa pasiune a fost şi a rămas 
muzica modernă, jazz original, compus 
şi dirijat de el însuşi, ceea ce nu o dată i-a 
adus neplăceri din partea autorităților, 
care au vrut să interzică orice încercare de 
apropiere de muzica americană. Uteosov 
a suportat consecințele, a acceptat cro-
nicile nedrepte publicate la adresa sa de 
către criticii muzicali, care se conformau 
directivelor partidului. Totuşi, Leonid 
nu s-a dat bătut, a interpretat în cursul 
vieții sale sute de roluri şi a cântat peste 
700 de melodii. Pe el îl interesa nu mu-
zica obişnuită de estradă, ci şansoneta 
interpretată, iar în muzică iubea înainte 
de toate jazzul, din care dorea să facă un 
teatru de mare clasă, atractiv şi inteli-
gent. Astfel, el a înființat grupul „Tea-
jazz” în care a contopit cântecul, dansul, 
pantomima, bufoneria şi lirica. Spectaco-
lele erau alcătuite ca nişte programe de 
estradă, pe baza unui subiect în care se 
reuneau diverse genuri şi numere. Tea-
jazz s-a bucurat de un succes răsunător 

la public, dar nu şi din partea criticilor 
muzicali, care scriau că grupul „face 
muzică de bar, de cafenea, că nu ridică 
nivelul cultural al maselor... şi tot felul 
de alte jigniri. Uteosov s-a ambiționat 
să dovedească contrarul, că jazzul este 
dedicat anume spectatorului sovietic. În 
1930, a apărut programul „Jazz la co-
titură” în care s-a interpretat rapsodia 
lui Dunaevski pe teme folclorice şi suita 
de jazz a lui Jivotov. Asta i-a mai potolit 
pe critici care au găsit că „ritmul acce-
lerat şi tempoul tumultuos al jazz-ului 
corespund cu ritmul vieții sovietice”. În 
1932, regizorul Alexandrov a primit per-
misiunea să filmeze orchestra lui Leonid 
Uteosov şi astfel s-a născut frumosul film 
„Băieții veseli”. Filmul a primit premiul 
internațional de la Veneția, regizorul 
Alexandrov a fost premiat cu ordinul 
„Steagul roşu”, protagonista Liuba Or-
lova a primit titlul de „Artist emerit” iar 
Uteosov a fost gratulat cu un cadou, un 
aparat de fotografiat. În schimb, publicul 
l-a premiat cu o apreciere sinceră, recu-
noscând că el a adus în Rusia un jazz au-
tentic, nobil, lipsit de vulgaritate. Până la 
urmă, la împlinirea vârstei de 70 de ani, i 
s-a decernat lui Uteosov titlul de Artist al 
poporului. Când a împlinit 80 de ani, nu 
mai trăia „tătucul” Stalin care l-a prigo-
nit în toți anii. Atunci i s-a organizat un 
concert festiv. Pe 24 martie 1981, Leonid 
Uteosov a apărut pe scenă pentru ultima 
oară, iar peste un an a părăsit definitiv 
scena vieții. Dar memoria colectivă este 
lungă şi îl păstrează ca pe un artist com-
plex, multilateral, credincios publicului, 
dar mai ales propriilor sale principii.
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MAREA TRĂDARE

Lapid:Lapid: Am avut încredere în Gantz,  
dar ne-a furat voturile şi i le-a dat lui Netanyahu

Yair Lapid şi Moshe Yaa-
lon, lideri ai coaliției Alb 
Albaştrilor, au tunat şi au 

fulgerat joi seara după ce au aflat 
decizia lui Benny Gantz de a intra 
într-un guvern cu cel mai pone-
grit duşman al lor, prim-ministrul 
Benjamin Netanyahu.

Lapid a spus că Gantz i-a tră-
dat pe alegătorii Alb Albaştrilor, 
le-a furat voturile şi i le-a dat lui 
Netanyahu. 

„Criza coronavirusului nu ne 
dă dreptul sau permisiunea de a 
renunța la valorile noastre”, a de-
clarat Lapid. „Am promis să nu stăm 
sub un prim-ministru cu trei rechizito-
rii penale. Am promis să nu stăm într-o 
coaliție de extremişti şi şantajişti. Am 
spus că nu vom permite nimănui să sub-
mineze democrația Statului Israel. Am 
promis că nu vom permite atacurile asu-
pra sistemului de justiție. Nu vă puteți 
înghesui într-un guvern ca acesta şi să 
ne spuneți că ați făcut-o pentru binele 
țării”, a adăugat Lapid.

Decizia lui Gantz de a-şi uni forțele 
cu Netanyahu a dus la prăbuşirea rapidă 

a coaliției Alb Albaştrilor, Lapid şi Yaa-
lon, respingând această mişcare.

Anunțând într-o conferință de presă 
că rup alianța şi că vor continua să con-
ducă partidul din opoziție, atât Lapid, 
cât şi Yaalon au declarat că sunt profund 
dezamăgiți de fostul lor partener politic.

„Am format alianța alb albastră pen-
tru a oferi o alternativă poporului israe-
lian. Un partid de centru decent, onest, 
cu valori. Rezultatele alegerilor au do-
vedit că Israelul avea nevoie de această 
alternativă ca şi cum avem nevoie de aer 

pentru a respira. 
Am vrut să adu-
cem schimbări, să 
aducem speranță, 
să începem o nouă 
cale”, a spus Lapid. 
„Benny Gantz a de-
cis astăzi să se des-
partă de principiile 
noastre pentru a se 
alătura guvernului 
Netanyahu. Este 
o decizie dezamă-
gitoare. Ceea ce 
se formează astăzi 
nu este un guvern 
de unitate sau un 
guvern de urgență. 
Este un alt guvern 
Netanyahu. Benny 
Gantz s-a predat 

fără luptă şi s-a târât la picioare-
le lui Netanyahu. El s-a alăturat 
blocului extremist Haredi”, a 
declarat preşedintele Yesh Atid.

Lapid a mai spus că nu poate 
uita cum Gantz l-a privit în ochi 
şi a spus „că nu vom sta nicioda-
tă în acest guvern prost”. L-am 
crezut. Împreună cu noi, peste 
un milion de alegători, israeli-
eni buni, cinstiți, oamenii care 
servesc în Tzahal, îşi plătesc im-
pozitele, se supun legii se simt 
astăzi trădați. Voturile lor au 
fost furate şi oferite drept cadou 

Netanyahu”.
Moshe Yaalon, care a fost ministru 

al Apărării, a declarat la rândul său: 
„ne-am unit forțele, am creat o putere 
politică. Decizia lui Gantz de a se alia 
cu guvernul Netanyahu, care reprezintă 
tot ceea ce noi nu agreăm, este foarte 
dezamăgitor”, a spus el.

În primul său discurs ca preşedinte al 
Knessetului, imediat după vot, Gantz a 
promis că „va examina şi promova” un 
guvern de unitate națională, dar a spus că 
nu îşi va trăda alegătorii. El a menționat, 
de asemenea, pandemia cu coronavirus, 
spunând că Israelul are nevoie de un gu-
vern de unitate „de urgență” pentru a 
lupta cu acesta.

„Democrația a câştigat”, a afirmat el, 
făcând referire la bătălia amară pe care 
a dus-o săptămâna trecută cu Yuli Edel-
stein, care a încercat să împiedice votul 
de realegere a preşedintelui Knessetului. 
Gantz a promis că „construieşte şi con-
solidează democrația”.

„Promit tuturor israelienilor să 
fac ceea ce trebuie în acest moment. 
Knessetul va funcționa pentru oameni 
şi cetățeni”, a spus el.

Urmează ca în zilele următoare să 
se termine negocierile pentru ocuparea 
funcțiilor ministeriale şi să-i fie prezen-
tată preşedintelui propunerea de Guvern 
cu Benjamin Netanyahu prim ministru.

Interviu de Mircea Dinescu
La noi la țară, e bine, e frumos:
principiile au îmbătrânit puțin;
spirtul medicinal dat prin 

pâine-întinereşte
şi felcerul îl recomandă pentru 

„uz intern”.
La noi, tinda bisericii a fost redată 

agriculturii;
porcul a molfăit copilul uitat în 

copaie;
(oricum, erau ai Statului şi unul 

şi altul).
În general, e bine la noi la țară;
ăi mici stau cu cănile sub televi-

zor, poate s-o da lapte;
la radio am terminat demult 

recoltatul
şi-n curând o să terminăm şi pe 

câmp;
în general, e bine la noi la țară;
e beton, e frumos dacă-ți cumperi 

oul din City,
dacă fabrica de salam n-o să mai 

tragă
cu coada ochiului la cai.
La noi la țară e bine;
pompierii, în general, dau foc la 

case;
tractorul ară între unii şi alții;
între unii şi alții...o brazdă 

adâncă;
e bine, e frumos.

NESTEMATE POETICE 
culese de Ady Covaliu 

Yair Yair 
LapidLapid
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Mihai BATOG BUJENIȚĂ

Internet la vreme de pandemie

Mă străduiesc de 
vreo câteva ceasuri 
să trimit un articol 

la revista unde colaborez de 
mai bine de zece ani… Re-
țeaua scârțâie mai ceva decât 
genunchii unui artritic, mo-
toraşul se învârte în gol şi nu 
reuşesc să postez nimic. 

Mă iau cu mâinile de cap 
şi încerc să judec… Probabil 
înțelepții din vremurile de 
mult trecute ştiau ei ce ştiau 
cu luatul capului în mâini. 
Soluția vine imediat! Păi, nu 
suntem, majoritatea, în ca-
rantină ori retraşi la domici-
liu din cauza pandemiei!? Aia 
e! Scăpat de corvoada muncii 
şi auto-izolat în apartament, 
omu’, că de aia-i om, bagă tot 
ce poate pe rețele ca să ştie tot 
neamu’ ce face el în asemenea 
situații speciale de pandemie 
şi tulburări!

De curiozitate, intru pe re-
țele! Culmea, acum am acces! 
Suficient ca să văd cum ome-
nirea, adunată de nevoie cam 
câte şapte-opt într-un aparta-
ment cu două, hai, maximum 
trei camere, petrece de minu-
ne cu mesele pline de crăpău 
şi sticle cu etichete colorate… 
Toți par cuprinşi de o veselie 
care se vrea mult mai contagi-
oasă decât virusul. Cred că şi 
reuşesc, întrucât nu prea mai 
văd postările alea inteligente 
cu pisicuțe sau cățeluşi, ci nu-
mai familii fericite cu pahare-
le ridicate şi cu fețe rumene. 
Poate de la căldura familiară!

Găsesc şi postări numite 
virale (mă cam ia groaza!) cu 
gospodine, destul de cherche-
lite care fac aluaturi, cozonaci 
ori alte minunății la cuptor, 

explicând cum se procedează 
cu sacii de făină cumpărați 
preventiv. Mai intră în cadru, 
tot pe bază de pileală, şi câte 
un mascul, probabil alfa, care 
este dat afară din laboratorul 
alchimic, folosindu-se incan-
tații străvechi despre mamă şi 
sfinți. 

Apar şi ceva bătăi, numite 
violență domestică, filma-
te pe şest de copii. Cum nu 
există nici o şansă să intervi-
nă poliția şi aceste splendide 
filmări devin virale, dar şi 
contagioase.

Evident, nu scăpăm de fa-
nii conspirațiilor, cei care ştiu 
exact cum un chinez a produs 
virusul folosindu-se de vechea 
sa trusă de traforaj, dar şi cum 
s-a răspândit el în lume fiind 
presărat pe franzele de nişte 
tipi pe care nu i-ai fi bănuit 
de aşa ceva, în frunte cu Bill 
Gates şi omniprezentul Soros. 
Perfect, acum ştim pe cine să 
înjurăm la o adică! 

Nu scapă ocazia de a ară-
ta lumii cât de înțelepți sunt 
ei, adoratorii tratamentelor 
naturiste. Prin urmare aflăm 
că buruieni precum: trosco-
tul, spânzul, tătăneasa ori 
brusturele, ceapa, usturoiul 
sau ridichile negre sunt cele 
mai bune leacuri şi erau fo-
losite de preoții daci ca să-i 
vindece pe enoriaşi de toate 
relele. Desigur nu lipsesc nici 
remediile mai exotice precum 
curcuma, camucamu, goji sau 
alte chestii de care nu a auzit 
nimeni. Intră buluc şi posta-
cii posedați de clarviziuni. Ei 
demonstrează cu catrene din 
Nostradamus, texte din Po-
pol Vuh, Ioan din Ierusalim, 

cronicile indienilor Hopi sau 
Baba Vanga că am fost clar 
informați despre această ca-
tastrofă, însă nesimțiți cum 
suntem, am ignorat aceste 
mari izvoare de cunoaştere 
şi ne-am rezumat la ceea ce a 
spus la televizor simpatica aia 
de prezentatoare meteo. 

Deci scuze avem!
O mulțime de doctori ne 

explică de ce a apărut virusul 
şi ne dau sfaturi care se referă 
în special la spălatul mâinilor. 
Nu se spune nimic despre pi-
cioare şi nici despre prostul 
obicei al duşului matinal, cel 
care te face să răceşti la cap. 
Sunt şi medici mai puțin op-
timişti care ne explică cum va 
fi după epidemie şi cum vom 
umbla, cei zece la sută care 
vor supraviețui, hămesiți şi 
cu privirile rătăcite pe străzile 
pustii ale marilor oraşe. 

Vin la rând nişte fete care 
în vremuri normale ar pro-
voca infarct privitorilor însă 
acum sunt costumate în in-
firmiere şi ne explică pe larg 
cum putem combate efectele 
devastatoare în plan psihic ale 
recluziunilor voluntare, prin 
recurgerea la învățăturile în-
țelepților din extremul orient. 
După explicații, urmează şe-
dințe practice unde aflăm şi 
prețurile modice la care ne 
putem salva fără risipirea flu-
idelor vitale. Destul de intere-
sant, mai ales că limbajul este 
unul adecvat, preponderent 
gestual, acela care pe vremea 
comunismului te făcea can-
didat la excluderea din partid 
şi recalificarea pe un şantier, 
unde clasa muncitoare, cea 
care ştia cum să te dezvețe 

de apucăturile burgheze, îşi 
făcea treaba cu exces de zel.

Postează la greu şi politi-
cienii! Cei din opoziție, po-
zând cu o carte de Heiddeger 
în față ca să se vadă coperta, 
repetă reproşul amarnic de 
la vremea când pierdeau ale-
gerile: v-am spus noi să nu-i 
votați pe ticăloşii ăştia care 
habar nu au de nimic şi bagă 
poporul în moarte clinică! 

Am convingerea că pe un-
deva e rost de nişte bani că 
altfel nu văd de unde atâta in-
teres pentru popor. În fine…

Nu lipsesc nici cei de la 
putere, aflați, după cum am 
fost informați, în atmosfera 
de siguranță a unor locații 
secrete, adică nişte vile de 
protocol pe care le plătim noi. 
Ies pe ecrane cu figuri rupte 
de oboseală, în cămăşi sim-
ple având mânecile suflecate, 
cam nebărbieriți, puțin tran-
spirați şi, evident, profund 
preocupați de ținerea sub 
control a nebuniei provocate 
de acest virus nenorocit adus 
de cei aflați acum în opoziție 
în urma unor tranzacții dubi-
oase cu mafiile internaționale 
ale virusurilor de tot felul, cu 
câştiguri imense şi fără nici o 
grijă pentru, ei da, ați ghicit, 
pentru popor! O întrebare co-
lindă netul: Cum ați petrecut 
de corona virus? Iar răspunsul 
destul de comun: Mulțumim 
lui Dumnezeu a fost foarte 
bine, devine un fel de rutină 
liniştitoare...

Pe undeva, prin cosmos, 
un tip, Boccaccio, se încre-
țeşte de spaimă fiindcă şi el 
petrecuse cam la fel pe vremea 
Decameronului…
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Modul lunar

În cadrul prezentării modulului, miliardarul american care 
are o avere estimată la peste 130 de miliarde de dolari, a 

adus un omagiu misiunii lui Ernest Shackleton, care a condus 
nava Endurance. La eveniment a participat şi vicepreşedintele 
SUA, Mike Pence, care i-a dat asigurări lui Bezos de întreaga 
susținere în legătură cu acest proiect. Bezos a subliniat că cer-
cetătorii de la Blue Origin au colaborat îndeaproape cu echipa 
NASA coordonată 
de Jim Bridensti-
ne. Modului care 
va ajunge pe Lună 
poate transporta 
tone de piatră şi 
are dispozitive ul-
tramoderne de fo-
rare pentru a pu-
tea aduce pe Terra 
probe incredibile 
despre evoluția universului.

Inspirați de pandemie

Es te  vor-
ba despre 
un pui de 

lamă, botezat ... 
Corona şi despre 
un muflon care a 
primit numele... 
Viruslav.

Angajații gră-
dinii zoologice 
spun că, în ciuda 
numelor cel puțin ciudate, cei doi pui se simt minunat.

Şi, probabil, pentru că şi-au dat seama că au exagerat un 
pic, îngrijitorii s-au pregătit şi pentru puii care urmează să 
se nască în zilele următoare.

Un pui de cangur alb va primi numele Zdravko, adică 
Sănătos, şi trei pui de capră olandeză, care vor fi botezați 
Credință, Speranță şi Iubire.

A fost zi de sărbătoare la grădina zoologică 
din oraşul bulgar Burgas, unde cei mai noi 

locatari au primit nume în ton cu epidemia de 
coronavirus

42,2 km pe balcon

Collin Allin, în 
vârstă de 41 
de ani, şi so-

ția sa Hilda au alergat 
sâmbătă, parcurgând 
de 2.110 de ori dus-
întors balconul lor de 
aproximativ 20 de metri lungime.

Cei doi au transmis online maratonul lor, care a durat 
cinci ore, nouă minute şi 39 de secunde.

Fiica cuplului, Geena, în vârstă de 10 ani, le-a oferit 
părinților săi, din când în când, apă şi gustări şi a indicat 
cu panouri startul şi alte faze ale maratonului.

Collin a declarat că intenționează să organizeze „o 
cursă mai importantă, mai globală”, pentru a le permite 
oamenilor care se simt închişi dar vor să îşi dezmorțească 
picioarele să se alăture cursei pentru câțiva kilometri.

Pandemia de coronavirus a afectat puternic competiți-
ile sportive din întreaga lume şi a limitat posibilitățile de 
practicare a activităților sportive în aer liber.

Un cuplu de sud-africani a alergat 42,2 
kilometri, distanţa unui maraton, pe balconul 

apartamentului lor din Dubai

Amendă usturătoare

Bărbatul, a cărui 
identitate nu a 
fost dezvăluită, 

se afla în autoizolare 
timp de 14 zile la domi-
ciliu, după ce s-a întors 
din Asia de Sud-Est, fi-
ind suspectat de infec-
tare cu coronavirus.

Taiwanezul a fost identi-
ficat duminică într-o disco-
tecă în timpul unui control 
de rutină al poliției. Autori-
tățile i-au aplicat cea mai us-
turătoare amendă, pentru că 
a dat dovadă de „rea-voință”.

Statul insular a fost dat de 

exemplu pentru maniera în 
care luptă împotriva epide-
miei. Autoritățile au avut o 
atitudine pro-activă pentru 
reducerea numărului vizita-
torilor din străinătate şi au 
oferi sfaturi sanitare puse în 
aplicare pe scară largă.

O ieşire în oraş l-a costat foarte scump pe un 
locuitor din Taipei. Acesta a fost condamnat la 

plata unei amenzi de un milion de dolari taiwanezi, 
echivalentul a 30.900 de euro, pentru că a mers la 

discotecă, deşi era în carantină

Miliardarul Amazon, Jeff Bezos (56 de ani) şi-a 
văzut, recent, visul cu ochii. Cercetătorii de la 
Blue Origin au prezentat online publicului din 

Washington, zilele trecute, modulul lunar cu care 
omenirea va reveni pe satelitul natural al Terrei
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S-a vindecat

„Mă simt mult mai 
bine şi am primit 
avizul medicului meu 

şi al Centrului de Sănăta-
te Public din Ottawa”, a 
scris soția premierului ca-
nadian, cerându-le conce-
tățenilor săi să stea acasă 
pentru a preveni răspân-
direa coronavirusului şi 
să rămână conectați cu 
ajutorul tehnologiei, evitând să se întâlnească fizic.

Deşi nu avea simptome, Justin Trudeau a anunțat că şi el 
s-a autoizolat şi a lucrat de acasă.

La scurt timp după ce soția sa a anunțat că s-a vindecat 
de COVID-19, Justin Trudeau a lăsat să se înțeleagă, în cur-
sul unui briefing de presă, că intenționează să rămână acasă, 
cu familia, chiar dacă perioada de autoizolare de 14 zile s-a 
încheiat.

xvcbzfhgkshgkscaneascaGAZETA MONDENE

O inimă caldă

Compania va 
continua să-
şi plătească 

lucrătorii cu ajutorul 
cărora va produce cos-
tume şi măşti pentru 
personalul medical.

O declarație a 
companiei a speci-
ficat că banii se vor 
îndrepta către angajații afectați de virus, către pacienții cu 
cancer, vulnerabili la virus şi către Fondul de răspuns solidar 
COVID-19 al Organizației Mondiale a Sănătății.

Compania Ralph Lauren este gata să producă 25.000 de 
halate şi 250.000 de măşti pentru lupta cu coronavirusul.

Lauren, născut Ralph Lifshitz, este fiul unor părinți 
evrei, imigranți din Belarus. El a renunțat la funcția de di-
rector general al companiei în 2015, dar a rămas directorul 
său de creație.

Fundaţia Ralph Lauren va dedica 10 milioane de 
dolari persoanelor afectate de coronavirus

Nu se tem!

Harry şi Me-
ghan, ală-
turi de fiul 

lor, Archie, în vârstă 
de 10 luni, locuiesc 
la Hollywood, unde 
respectă măsurile de 
izolare impuse pe 
fondul pandemiei 
de coronavirus, scriu 
jurnaliştii britanici.

Harry şi Meghan 
au părăsit casa pe 
care o închiriaseră la 
Vancouver, săptămâna trecută, şi au ajuns în Statele Unite 
înainte ca granița dintre cele două țări să fie închisă.

Meghan Markle a găsit şi primul job după ce ea şi Harry 
au anunțat că vor renunța la îndatoririle regale. Ea va fi vocea 
unui film documentar creat de Disney.

Cei doi şi-au încheiat pe 31 martie în mod oficial îndato-
ririle ca membri ai Casei Regale britanice.

Un singur hotel deschis

„Hotelul a pri-
mit aprobare 
specială de la 

noi”, a declarat un 
purtător de cuvânt 
al autorității locale 
din Garmisch-Par-
tenkirchen.

„Oaspeții sunt 
un singur grup 
omogen, nu există 
fluctuații de per-
soane. Hotelul nu 
este accesibil pen-
tru cazare normal”, 
a explicat oficialul.

Se pare că hotelul ar aparține regelui thailandez în vâr-
stă de 67 de ani, care petrece mult timp în statul german 
Bavaria şi deține o vilă în oraşul Tutzing.

Ducele şi ducesa de Sussex au părăsit Canada 
pentru a se stabili în SUA, ţara cu cele mai multe 

cazuri de coronavirus din lume

Sophie Gregoire Trudeau, soţia premierului 
Canadei, Justin Trudeau, s-a vindecat de 

coronavirus după cum a anunţat chiar ea într-o 
postare făcută sâmbătă seara pe Facebook

Toate hotelurile din Germania sunt în prezent 
închise din cauza pandemiei de coronavirus, cu 

excepţia unuia în care este cazat regele Thailandei, 
Maha Vajiralongkorn

Ralph Ralph 
LaurenLauren

Meghan Meghan 
& Harry& Harry

Sophie & Sophie & 
Justin TrudeauJustin Trudeau

regele Maha regele Maha 
VajiralongkornVajiralongkorn
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GAZETA UMORISTICĂ

UMOR
Sâmbătă dimineață m-am trezit 

devreme, m-am îmbrăcat în linişte, 
mi-am pregătit un pachet cu mâncare 
pentru prânz, am luat câinele, am mers 
apoi tiptil până în garaj, am ataşat barca 
la Jeep şi am pornit la drum.

Spre disperarea mea, la ieşirea din 
garaj am observat că afară era o vije-
lie de nedescris, ploaie amestecată cu 
fulgi de zăpadă, vântul sufla cu peste 
95 km/h.

Am revenit cu maşina 
în garaj şi am pornit radi-
oul. La ştiri se anunța că 
vremea se va înrăutăți în 
continuare. M-am întors 
în casă.

M-am dezbrăcat apoi în linişte şi 
m-am strecurat în pat lângă soția mea, 
şoptindu-i la ureche:

- E o vreme îngrozitoare afară.
Ea a răspuns somnoroasă:
- Îți vine să crezi că soțul meu idiot 

e la pescuit pe furtuna asta?

Florentino HIMELBRAND

Hormonii feminini?

De o săptămână motanul nostru 
are o infecție la ochiul drept şi îl 
tratăm cu picături şi alifie.

Începând de câteva zile, consoarta a 
răcit iar aseară a adormit mai devreme aşa 
că am decis să pun eu alifie motanului.

Am încercat, dar el mă lovea cu laba 
şi în loc de ochiul drept cred că i-am pus 
ceva picături în ochiul stâng.

Nevrând să-mi deranjez soția, am ce-
rut ajutorul fiului care a ținut motanul, 
dar acesta întorcea continuu capul ba la 
stânga, ba la dreapta şi cred că am nimerit 
puțină alifie în ochiul stâng.

Peste oarece timp, a sunat telefonul 
fiului – într-un mod special că a recu-
noscut-o pe „Roboțica” – prietena sa şi 
el a plecat fulger.

Lăsat liber, motanul a profitat şi s-a 
refugiat sub canapea.

Ei şi reflectând eu ce este de făcut am 
ajuns la concluzia că cel mai bine ar fi să-l 
ademenesc cu o bucată de crenvurst. Deci 
am pus un crenvurst în cuptorul cu mi-
crounde şi apoi, cu momeala, am aşteptat 
lângă canapea ca el să iasă.

Aşa cum estimam, au venit celelalte 

două pisici ale casei care au primit câte o 
bucățică, dar nu şi pacientul.

Peste un timp, am văzut-o pe soție in-
trând în salon:

- De ce nu vii la culcare?
- Motanul nu mă lasă să-i dau alifia.
S-a uitat la mine:
- Mă duc să mă spăl EU pe mâini.
A luat jumătatea de crenvurst rămasă 

şi, spre marea mea mirare, a mâncat-o ea 
apoi s-a dus la baie, s-a spălat pe mâini, 
iar la întoarcere, s-a aşezat în fotoliu şi a 
spus:

- Dicky!
Spre stupoarea mea, motanul a ieşit 

de sub canapea, i s-a aruncat în brațe şi a 
primit picăturile oculare de curățare, apoi 
alifia exact pe ochiul drept – cel bolnav, 
după care soția s-a ridicat şi-a spălat mâi-
nile la baie, apoi a plecat spre dormitor 
urmată de el – adică de motan.

Peste o jumătate de oră, ea dormea la 
locul ei iar motanul dormea încolăcit pe 
locul meu.

Să fie oare hormonii feminini cei care-i 
decid comportarea?

De ce oare devin gelos?

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

BEEP  BEEP

INCURSIUNI ÎN 
UNIVERSUL EPIGRAMEI 

ROMÂNEȘTI
Selecții: Laurențiu Ghiță

Petru Ioan Gârda,  
Cluj Napoca

Cu mâinile curate
Vă prezentăm un candidat
Ce-i potrivit la Primărie,
Că niciodată n-a furat
...În zece ani de puşcărie.

Combinaţie ticăloasă
Retează azi, din rădăcină,
Copacii acestui trist popor,
Securea din oțel, străină,
Cu coada noastră... de topor.

Copilu’ nepedepsit rămâne 
nepricopsit?

Primeam pedepse,-n mod concret,
La orice notă mică, dar
Eu n-am ajuns decât un biet
Profesor universitar.

Aleea eroilor... neamului
Un edil de pe la noi,
A înscris, senin, pe dale,
Drept ai neamului eroi,
... Numai neamuri de ale sale.

Pasiune mistuitoare
Un dascăl, mare meloman,
Cânta şi psalmi, cânta de toate,
Pe străzi, pe scene, pe maidan,
Pe... popa, la Securitate.

Potrivire
Ca militar de carieră
Trăiesc în mediul cel mai bun,
Că soacra-i tanc şi socru-i tun,
Iar fata lor – mitralieră!

Soacra și Masa... Tăcerii
Convins că am găsit o cale
S-o nvăț că şi tăcerea-i artă,
Venii cu ea spre Parc, agale.
Păcat că n-a-ncăput pe Poartă...

Un soţ corect 
Când vreau cu dame să m-alint,
Aleg mignonă sau pitică,
Să nu fiu vinovat că mint
Când spun c-am fost... la una 

mică.
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Înmormântări de Șabat

Această decizie vine în spri-
jinul ordinului din partea 
autorităților guvernamentale 

române, conform căruia victimele coro-
navirusului trebuie să fie înmormântate 
în ziua decesului sau incinerate imediat. 
Incinerarea nu este permisă în temeiul 
legii evreieşti religioase şi nu poate avea 
loc o înmormântare de Şabbat.

Rabinul  Yaakov Rojah,  din 
organizația voluntară Zaka, organizație 
de răspuns în situații de urgență, a 
identificat un posibil precedent care 
ar permite unui non-evreu să îngroa-

pe un evreu de Şabat. Îm-
preună cu rabinul Avigdor 
Nebenzahl, fostul rabin şef 
al Oraşului Vechi al Ierusali-
mului şi preşedintele Consi-
liului Rabbinical din Zaka s-a 
decis vineri că comunitatea evreiască 
bucureşteană va avea permisiunea să 
îngroape victimele coronavirusului care 
au decedat de Şabat pentru a împiedica 
incinerarea cadavrului.

„Primim zeci de apeluri din par-
tea comunităților evreieşti din întrea-
ga lume pentru a preveni incinerarea 

corpurilor în urma unor directive gu-
vernamentale”, a declarat Yehudah 
Meshi-Zahav, şeful Zaka. „Vom face 
toate eforturile pentru a păstra „Kavod 
HaMeis” (onoarea morților), aşa cum 
ne cere legea străveche iudaică. Ne ru-
găm în fiecare zi şi sperăm ca pandemia 
să se încheie cât mai repede şi să putem 
participa doar la evenimente fericite”.

Comunitatea evreiască din Bucureşti, România, a 
primit o aprobare rabinică pentru îngroparea victimelor 

coronavirusului de Șabat

Măsuri de carantină

Zona de carantină va fi formată din municipiul Sucea-
va şi comunele Adâncata, Salcea, Ipoteşti, Bosanci, 
Moara, Şcheia, Pătrăuți şi Mitocu Dragomirnei.

Zona de protecție este cea din jurul localităților caran-
tinate. În zona carantinată, vor fi permise intrarea şi ie-
şirea pentru transportul de mărfuri necesare desfăşurării 
activităților economice, precum şi pentru aprovizionarea 
populației, dar şi pentru persoanele care lucrează acolo, dar 
au domiciliul în alte localități.

De asemenea, pe Aeroportul internațional Suceava este 
permis accesul doar pentru zboruri efectuate cu aeronave 

de stat, zboruri de 
transport marfă 
şi coresponden-
ță, umanitare sau 
care asigură ser-
vicii medicale de 
urgență, precum 
şi aterizări tehnice 
necomerciale.

Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a 
anunţat, luni seara, emiterea Ordonanţei 

Militare Nr. 6 prin care s-a decis carantinarea 
municipiului Suceava şi a unei zone limitrofe 

formate din opt comune, dar şi stabilirea 
unei zone de protecţie asupra unor unităţi 

administrativ-teritoriale din judeţul Suceava

Strângere de fonduri 
pentru medicii români

Cele cinci posturi ale trustului (Antena 1, Antena 3, An-
tena Stars, Happy Channel şi ZU TV), care au difuzat 
simultan strângerea de fonduri, au avut o audiență 

uriaşă.
Vedetele Antena Group, Alessandra Stoicescu, Dan Negru, 

Mihai Gâdea şi Mihai Morar, 4 oameni care se ştiu de vreo 20 
de ani, s-au întâlnit în acelaşi platou, fără să îşi poată strânge 
mâna. Iar acasă, peste 40 de personalități ale României au 
răspuns non stop la telefon timp de 6 ore.

Teledonul a strâns peste 2,6 milioane de euro, atât de nece-
sari pentru dotarea secțiilor de terapie intensivă din România.

Donatorii inimoşi au avut între 7 şi 91 de ani. 
I a r  t e l e -

donul a fost 
dovada unei 
s o l i d a r i t ă ț i 
nemaipome-
nite, în fața 
greutăților cu 
care se confrun-
tă sistemul me-
dical românesc.

Sute de mii de români au răspuns duminică 
iniţiativei trustului Intact din România  

de a strânge fonduri pentru medici

Marcel VelaMarcel Vela
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Magdalena BRĂTESCU

„Gigel” de de Alexandru PopaAlexandru Popa
One man show la Teatrul Bulandra

Spectacolul mi-a trezit in-
teresul grație celor trei 
artişti care au contribu-

it la realizarea lui. Gheorghe 
Ifrim, interpretul show-ului, 
este un actor pe care l-am ad-
mirat în roluri de comedie. Ca 
apoi să mă surprindă, pe sce-
na Teatrului Bulandra, prin 
excepționala sa interpretare ca 
protagonist în „Rața sălbati-
că” de Ibsen unde-şi dezvăluie 
valențele dramatice. În „Gigel”, 
singur pe scena goală lângă o masă, un 
scaun şi două pahare, la doi paşi de pu-
blic, îşi dezvăluie biografia, aspirațiile, 
dezamăgirile, destinul artistic! Sincer, 
modest, transmițând emoție, stârnind 
râsul prin umorul său şi nostalgia pu-
blicului prin evocarea, cu recunoştință, 
a marilor actori ai scenei româneşti pe 
care-i respectă toți iubitorii teatrului. 

Cititorii „Gazetei Româneşti” îl cu-
nosc desigur pe Gheorghe Ifrim din se-
rialele comice care rulează actualmente 
în reluare pe canalul PROTV „La bloc” 
(2002) unde îl interpretează pe Fane 
Oxford şi „Las Fierbinți” (2011) în 
postura primarului Vasile, ambele ro-
luri fiind reuşite. Menționez că Gheor-
ghe Ifrim a jucat în douăzeci de filme 
şi seriale fiind nominalizat pentru Pre-
miile Gopo la categoria „Cel mai bun 
actor într-un rol principal”. Precizez 
de asemenea că, încă de la absolvirea 
Universității de Teatru din Bucureşti, 
UNATC, Ifrim este angajatul perma-
nent al Teatrului Bulandra unde a in-
terpretat roluri de referință.

Al doilea nume care mi-a atras 
atenția a fost cel al autorului textului, 
Alexandru Popa. La Cinemateca din 
Tel Aviv, în cadrul „Festivalului fil-
mului românesc” am vizionat reuşitul 
lungmetraj „Secretul fericirii” al cărui 

scenariu a fost scris de Alexandru Popa 
cu umor, nuanțat subit dramatic şi cu 
neaşteptate răsturnări de situații. Fil-
mul este regizat de un alt exponent la 
triadei de succes, talentatul actor -drag 
inimii mele- Vlad Zamfirescu care şi in-
terpretează pe unul dintre protagonişti. 
Cititorii noştri îl cunosc desigur şi din 
serialul „Inimă de țigan” (acum din 
nou pe micile noastre ecrane) unde 
joacă rolul lui Luca. 

Precizez că Ifrim şi Zamfirescu au 
fost colegi la Facultatea de Teatru şi 
continuă să colaboreze împreună cu 
Popa (vezi piesele „Efecte colaterale” la 
Nottara, sau „All inclusive” la Teatrul 
Tineretului).

Gigel este un apelativ familiar al 
prenumelui Gheorghe, iar în spectacol 
Gigel şi Gheorghe simbolizează cele 
două aspecte ale omului şi artistului 
Ifrim. Cu autoironia care însoțeşte în-
treaga sa evoluție în show, diminutiva-
rea „Gigel” e folosită pentru a evoca 
perioada copilăriei, sau unele momente 
jenante, de umilință, decepție, sau ne-
dreaptă desconsiderare a realelor sale 
calități. Mi-a plăcut declarația sa de 
sinceră considerație pentru purtătorii 
prenumelui românesc cu o puternică 
rezonanță Gheorghe/George, Cozorici, 
Constantin, Dinică, Hagi ale căror fo-
tografii au fost proiectate pe un ecran 

din fundalul scenei.
A urmat un episod de 

imitații parodistice în care 
Gheorghe Ifrim îşi dezvălu-
ie şi calitățile de cântăreț şi 
dansator. Cu elemente sim-
ple, pălărie, sacou, barbă şi 
o batistă, el se transformă 
cameleonic în Michael Jack-
son, Luciano Pavarotti (cu 
celebra arie „Nessun dorma” 
din Turandot!), sau românii 
Dan Spătaru şi Aurelian An-

dreescu cu şlagărele lor.
Firul narativ al show-ului trece de 

la copilăria fără jucării din „Epoca de 
Aur”, la adolescența bântuită de ob-
sesii sexuale. Nu din puritanism, la 
acest din urmă punct, îi reproşez că 
prin insistența pe tema intimităților 
cedează gustului unui anumit public. 
Destăinuirile continuă cu alegerea pro-
fesiunii, sau mai bine zis cu abando-
narea Facultății de Ştiințe Economice 
şi înflorirea lui ca artist sub oblăduirea 
regizorului Cătălin Naum. Avându-i ca 
profesori la UNATC pe regretații Mir-
cea Albulescu şi Dem. Rădulescu, unde 
au predat şi alți galactici precum Olga 
Tudorache, sau Adrian Pintea. După 
absolvire, a fost angajat la Bulandra 
de directorul Victor Rebengiuc care a 
identificat în Gheorghe Ifrim un talent 
autentic, confirmat în fiecare spectacol.

Cu deplină şi cuceritoare franchețe, 
cu o modestie rară la un artist, cu au-
toironie şi mult umor recompensat cu 
aplauze la fiecare replică, Gheorghe 
Ifrim vorbeşte de izbânzi şi înfrângeri, 
de aşteptările şi decepțiile din cariera 
sa. Agreabilul show se încheie, în semn 
de omagiu, cu proiecțiile fotografiilor 
unor mari actori ai scenei româneşti 
care au rămas modele şi au schimbat 
destine.
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Cleopatra LORINȚIU

Lumea poeziei lui Menachem M. Falek

Poezia lui Menachem 
M. Falek a fost pentru 
mine, o revelație: când 

l-am întâlnit întâia oară, la 
Tel Aviv, şi a înşirat pe masă o 
sumedenie de plachete în ivrit 
şi printre ele una, rătăcită, în 
româneşte, publicată la Casa 
Cărții de Ştiință,(!) sincer nu 
aveam nici o presimțire despre 
ce pepită se ascunde acolo. A 
trecut ceva vreme şi am deschis 
cărțulia. Voci din camera răco-
roasă. Am citit o poezie. Apoi 
am mai citit una. Am terminat 
cartea lăsând la o parte tot ce 
aş fi avut de făcut. Funcționara 
banală şi deseori frustrată care 
eram, lăsa loc poetei din mine 
care se bucura de descoperire. 
Căci poezia „se simte”! 

Într-o foarte frumos înche-
gată şi argumentată prefață, 
Mihai Barbu ni-l descrie pe 
autor, traseul lui de copil evreu 
bistrițean care face Alia împre-
ună cu părinții lui pe când avea 
vreo unsprezece ani. Cum ajun-
ge el la Ierusalim, face şcoli şi se 
înamorează de oraşul-cetate de 
piatră alburie, oraşul-centru al 
lumii şi frământării... de când 
lumea. Cum se îndrăgosteşte el 
pe viață de acest oraş şi cum 
devine Ierusalimul fundalul 
lumii sale poetice. Oraşul ”cu 
fața bătrână, cu riduri peste 
riduri, cu cărări şi case care au 
încărunțit.”

Adevărul este că M. M Fa-
lek are capacitatea de a ne arăta 
o lume a lui, o lume poetică. 
Nu prea e nimic „în plus” în 
ceea ce scrie. Convinge fără ri-
sipă de mijloace dar convinge 
imediat: „Zilele nevinovăției/
Fug una după alta/Copilă-
rie solară/Pe care nu ştii să o 

prețuieşti./Şi în zilele cărunte/
Pline de amintiri/Vrei numai 
să revii/În trecut./Dar picioa-
rele refuză/Să mai fugi/Înain-
te./Nu ai altă alegere,/Şi poate 
bucuria/Va fi la următoarea ta 
întâlnire cu un doctor/Ce-ți va 
elibera rețeta cea nouă./Îngri-
jorarea că ai o durere. (etc) E 
o poezie a unui timp al vieții, 
a unei vârste conştientizate, 
fapt de natură să transforme 
în semn şi sens de preț, orice 
amănunt, orice imagine, totul. 
Există o pudoare a tragismului 
existențial (în fapt, traklian) în 
aceste versuri şi cred că tocmai 
asta „răpune” emoțional citito-

rul. Firescul comunicării. Une-
le poeme par a fi jurnal (jur-
nal de spital), de alfel abundă 
imaginile, reperele medicale, 
săli de operație, anestezii, cau-
terizări dar totul se salvează în 
puritate lirică atunci când cade 
câte o întrebare ca un semnal 
muzical „Oare venit-a ora?//
Poate în teritoriul înzăpezit/Îl 
va lăsa pe cel/Ce nu mai poate 
ajuta tribul /Drumul spre zero 
absolut/Şi chiar sub el.”

Aprehensiunea persecutoa-
re cum poate ar fi spus Mau-
rice Blanchot, e prezentă, e 
obsesivă. Dar cu câtă eleganță 
şi pudoare! „În cărțile vechi/
Mai sunt versete ce spun/”nu 
uita de bătrâni”./ Dar am ui-

tat de mult unde se află/Acele 
versete.”

Într-adevăr autenticitatea e 
calitatea dintâi a acestei poe-
zii despre viața de toate zilele, 
ritualurile ei, despre familie şi 
copii, despre amintiri. „Să vor-
bească cu morții ştia./Fiecare 
adresă, fiecare nume./Paşi în 
crescendo./Se apropia de les-
pedea din marmură sa gri/ Şi 
fața i se lumina/ să vorbească 
cu morții lui îi plăcea.” Cred 
că poetul ar fi surprins să afle 
câte afinități există între lumea 
poeziei lui şi a unor poeți de 
seamă din România precum 
Florin Mugur, Adrian Popescu 

sau Ileana Mălăncioiu!
„Acolo,în ulițele strâmte/

La trecerea încurcată dintre 
casa unuia şi a altuia/Reuşea 
să treacă repede./Ştia să înde-
părteze frunzele veştede/Cu o 
creangă adunată de pe pământ.
La casele celor iubiți, ultima 
lor casă/Ultima privire./Şi la 
sfârşit despărțirea/Pe încă nu 
ştiu câte zile./Până când va 
ajunge în oraş, în cartierul 
fără vise./Până la monologul 
viitor.”

Menachem Falek scrie în 
ebraică şi în română, ceva din 
modul sentențios al scrierii 
într-o limbă sintetică cum 
este ebraica, se transmite în 
caracterul sentențios al unor 

spuneri. „Pe străzile negre/Se 
învârt caractere întunecate.” 
scrie el într-un poem amplu 
Tranziții, un poem social-
politic-istoric cum vreți să-i 
spunem, un poem despre țara 
în care trăieşte şi furtunile ei. 
„Împotriva tăcerii ” este un alt 
poem din această zonă a res-
ponsabilizării ca cetățean. Fap-
tul că poetul trăieşte în filozo-
fie şi adesea în existențialism, 
nu înseamnă că nu e atent şi 
prezent. Aşa cum îşi iubeşte cu 
disperare locul în care trăieşte: 
„Asta-i partea de pământ/Pe 
care o sfințeşti/În amintirea 
liniştii/Predării/Ca să mai 
viețuiască/Încă vreo câțiva ani 
de minute/Şi când vor ajunge/
La porțile cerului/Vor privi cu 
ochii aburiți pentru /că nu vor 
înțelege întrebările /Îngerilor/
Pentru că au uitat înțelesul 
cuvintelor/al virgulelor /şi al 
punctelor. „Felul său de a fi, 
autentic şi lipsit de morgă, a 
fost convingător şi atunci când 
l-am invitat la o întâlnire la Icr 
Tel Aviv căci el povesteşte cu 
naturalețe şi nu se împăunează 
cu merite, cu funcții literaro-
poetice (cu toate că a avut şi 
mai are, succese şi merite soci-
ale) pentru că el ştie că numai 
ea, poezia, contează cu adevă-
rat şi nu laurii trecători sau in-
trigile inutile şi distructive. El 
este cum se autocaracterizează 
într-o poemă: „Da, un poet 
care-şi pune, câteodată, inima 
lui la încercare.”

(preluare afnews.ro)

Menachem M. FalekMenachem M. Falek

M. M. FalekM. M. Falek C. LorințiuC. Lorințiu P. FarkasP. Farkas
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PROTV 
INTERNAȚIONAL

JOI, 2 apr 2020
06:00	 Știrile	ProTv	
10:30	 Vorbește	lumea	
13:00	 Știrile	ProTv	
14:00	 Teleshopping
14:15	 Lecții	de	viață
15:00	 La	Măruță
17:00	 Știrile	ProTv	
18:00	 Ce	spun	românii
19:00	 Știrile	ProTv	
20:30	 Numai	iubirea
21:30	 Inimă	de	țigan	
23:00	 La	Bloc
23:30	 Știrile	ProTv	
00:00	 Teleshopping

VINERI, 3 apr 2020
06:00	 Știrile	ProTv	
10:30	 Vorbește	lumea	
13:00	 Știrile	ProTv	
14:00	 Teleshopping
14:15	 Lecții	de	viață
15:00	 La	Măruță
17:00	 Știrile	ProTv	
18:00	 Ce	spun	românii
19:00	 Știrile	ProTv	
20:30	 Românii	au	talent	
23:15	 Ce	spun	românii
00:00	 Teleshopping

SÂMBĂTĂ, 4 apr 2020
06:15	 Ce	spun	românii
07:00	 Știrile	ProTv	
10:30	 La	Măruță
12:00	 Acasă	la	români
12:45	 Teleshopping
13:00	 Știrile	ProTv	
13:15	 România,	te	iubesc!
14:00	 Lecții	de	viață
15:30	 Arena	bucătarilor
16:00	 Românii	au	talent	
18:30	 Superspeed
19:00	 Știrile	ProTv	
20:00	 Arena	bucătarilor
20:30	 Pe	bune?!
21:30	 Inimă	de	țigan	
22:45	 Acasă	la	români
23:45	 Teleshopping
00:15	 Lecții	de	viață

DUMINICĂ, 5 apr 2020
06:15	 Ce	spun	românii
07:00	 Știrile	ProTv	
10:30	 Românii	au	talent	
13:00	 Teleshopping
13:15	 Arena	bucătarilor
13:45	 Lecții	de	viață
14:25	 Știrile	ProTv	

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

LUNI, 6 apr 2020
06:00	 Știrile	ProTv	
10:30	 Vorbește	lumea	
13:00	 Știrile	ProTv	
14:00	 Teleshopping
14:15	 Lecții	de	viață
15:00	 La	Măruță
17:00	 Știrile	ProTv	
18:00	 Ce	spun	românii
19:00	 Știrile	ProTv	
20:30	 Numai	iubirea
21:30	 Inimă	de	țigan	
23:00	 La	Bloc
23:30	 Știrile	ProTv	
00:00	 Teleshopping

MARȚI, 7 apr 2020
06:00	 Știrile	ProTv	
10:30	 Vorbește	lumea	
13:00	 Știrile	ProTv	
14:00	 Teleshopping
14:15	 Lecții	de	viață
15:00	 La	Măruță
17:00	 Știrile	ProTv	
18:00	 Ce	spun	românii
19:00	 Știrile	ProTv	
20:30	 Numai	iubirea
21:30	 Inimă	de	țigan	
23:00	 La	Bloc
23:30	 Știrile	ProTv	
00:00	 Teleshopping

MIERCURI, 8 apr 2020
06:00	 Știrile	ProTv	
10:30	 Vorbește	lumea	
13:00	 Știrile	ProTv	
14:00	 Teleshopping
14:15	 Lecții	de	viață
15:00	 La	Măruță
17:00	 Știrile	ProTv	
18:00	 Ce	spun	românii
19:00	 Știrile	ProTv	
20:30	 Gospodar	fără	pereche
22:30	 Știrile	ProTv	
23:00	 La	Bloc
00:00	 Teleshopping

TVR INTERNAȚIONAL
JOI, 2 aprilie 2020

07:00	 Matinal	*Partea	I	
08:00	 Matinal	*Partea	a	II-a	
08:50	 Vorbeşte	corect!	
09:00	 Matinalii	*Partea	a	III-a
10:00	 Ediţie	specială	
10:50	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră	
13:00	Ediţie	specială	
14:00	 Telejurnal	
15:00	 Teleşcoala	
16:00	 România…	în	bucate	
16:30	 Primăvara	amintirilor	
17:30	 Teleşcoala	
18:30	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră	
21:00	 România	9	
22:00	 A	doua	Românie	
23:30	 Câştigă	România!	
00:30	 România…	în	bucate	

VINERI, 3 apr 2020
07:00	 Matinal	*Partea	I	
08:00	 Matinal	*Partea	a	II-a	
08:50	 Vorbeşte	corect!	
09:00	 Matinalii	*Partea	a	III-a
10:00	 Ediţie	specială	
10:50	 *Pielea	şi	imunitatea	corpului	
12:20	 A	doua	Românie	
13:00	 Ediţie	specială	
14:00	 Telejurnal	
15:00	 Teleşcoala	
16:00	 Gala	umorului	
17:40	 Teleşcoala	
18:30	 Obiectiv	comun	
19:30	 La	un	pas	de	România	
20:00	 Telejurnal	
21:00	 Dăruieşte,	Românie!	
22:30	 România	veritabilă	
23:00	 Teatru	TV	*Hamlet	de	William

SÂMBĂTĂ, 4 apr 2020
07:00	 Natură	şi	aventură	
07:30	 Pescar	hoinar	
08:00	 Ferma	*Nu	mai	aveţi	loc	la	oraş?	
09:00	 Mic	dejun	cu	un	campion	
10:00	 Drag	de	România	mea
12:00	 Gala	umorului	
13:00	 Ediţie	specială	
13:10	 Gala	umorului	
14:01	 Telejurnal	
14:30	 La	un	pas	de	România
15:00	 Dăruieşte,	Românie!	
16:30	 Departe,	dar	împreună	
17:00	 Ora	regelui	*Partea	I
18:00	 Telejurnal	Moldova	
19:00	 Memorialul	durerii	
20:00	 Telejurnal	
21:00	 Drag	de	România	mea	
23:00	 Film	*Vlad	Ţepeş

DUMINICĂ, 5 apr 2020
07:00	 Universul	credinţei	
08:50	 Regatul	sălbatic
09:20	 Exclusiv	în	România	
10:00	 În	grădina	Danei	
10:35	 Viaţa	satului	*Partea	I	
11:50	 Minutul	de	agricultură	
12:00	 Viaţa	satului	*Partea	II
13:00	 Ediţie	specială	
13:10	 Tezaur	folcloric	
14:00	 Telejurnal	
14:30	 Teatru	TV	*Hamlet	de	William
17:00	 Departe,	dar	împreună	
17:30	 România	veritabilă	
18:00	 Telejurnal	Moldova	
19:00	 Memorialul	durerii	
20:00	 Telejurnal	
21:00	 O	dată-n	viaţă	
23:00	 Film	*Zestrea	Domniţei	Ralu

LUNI, 6 apr 2020
07:00	 Telejurnal	
09:00	 Matinalii	
10:00	 Ediție	specială	
11:00	 Politică	şi	delicateţuri	
12:00	 Femei	de	10,	bărbaţi	de	10	
13:00	 Ediție	specială
13:10	 Femei	de	10,	bărbaţi	de	10	
14:00	 Telejurnal	
15:00	 Teleşcoala	
16:00	 România…	în	bucate	
16:30	 Serial	TV	*Fram	
17:30	 Teleşcoala	
18:30	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră	
20:00	 Telejurnal	
21:00	 România	9	
22:00	 Avocatul	dumneavoastră	
23:30	 Câştigă	România!	

MARȚI, 7 apr 2020
07:00	 Telejurnal	
09:00	 Matinalii	
10:00	 Ediție	specială	
10:50	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră	
12:20	 Avocatul	dumneavoastră	
13:00	 Ediție	specială
14:00	 Telejurnal
15:00	 Teleşcoala	
16:00	 România…	în	bucate	
16:30	 Serial	TV	*Fram	
17:30	 Teleşcoala	
18:30	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră	
20:00	 Telejurnal	
21:00	 România	9	
22:00	 Investiţi	în	România!	
23:30	 Câştigă	România!	’
00:30	 România…	în	bucate	

MIERCURI, 8 apr 2020
07:00	 Telejurnal	
9:00	 Matinalii	
10:00	 Ediție	specială	
10:50	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră	
12:20	 Investiţi	în	România!	
13:00	 Ediție	specială
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Patru cărți pentru numai 190 de şekeli!
Sunați acum la editură la tel. 0524-716004  

şi comandați pachetul Alexandru Andy!
(Prețul unui singur volum este 80 de şekeli)

REDUCERE REDUCERE 
DE PREȚ LA DE PREȚ LA 
COLECȚIA COLECȚIA 

ALEXANDRU ALEXANDRU 
ANDYANDY

• Adio, mamă!
• Sus cortina!
• Nerușinatul 

Doctor Mesmer
• Ca’n filme

xcvcbzfhgkshgkscaneascaGAZETA - HOROSCOP

14:00	 Telejurnal	
15:00	 Teleşcoala	
16:00	 România…	în	bucate	
16:30	 Serial	TV	*Fram	
17:30	 Teleşcoala	
18:00	 Teleşcoala	

18:30	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră	
20:00	 Telejurnal	
21:00	 România	9	
22:00	 Articolul	VII	
23:30	 Câştigă	România!	
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3 Întâmpini destul de multe dificultăți în 

schimbarea modului în care te alimentezi, 
dar eşti motivat cu adevărat să o faci. Vei 
acționa cu perseverență.

În această perioadă ai nevoie doar de armo-
nie şi de odihnă pentru a reuşi să îți concen-
trezi atenția spre lucrurile importante pentru 
tine. Nu trebuie să te forțezi în niciun fel.

Sunt multe oportunități care îți vor capta 
atenția pe parcursul acestei săptămâni, dar 
nimic nu va fi suficient de „consistent” pen-
tru a te face să acționezi.

Neîncrederea în sine încă reuşeşte să îți 
„încețoşeze” alegerile, atât în plan profesio-
nal, cât şi personal. Cu toate astea, lucrurile 
superficiale sunt cele care îți atrag atenția.

Te laşi uşor afectat de acțiunile celor din jur 
şi asta te face o persoană vulnerabilă. Demer-
surile în raport cu anumite visuri personale 
te ajută să fii încrezător cu privire la reuşită.

Îți este mult mai uşor să faci lucrurile ghidat 
de ceea ce simți. Nu eşti o fire rațională, iar 
cei care te cunosc cu adevărat, ştiu acest lucru 
despre tine.

Nu te simți pregătit să faci față încă unui 
eşec din punct de vedere profesional. Anxie-
tatea va pune stăpânire pe tine în zilele care 
urmează.

Nu întotdeauna mersul lucrurilor îți poate fi 
atribuit. Ştii că porți o mare parte din respon-
sabilitate, dar asta nu înseamnă că trebuie să 
te învinovățeşti pentru orice eşec care are loc.

De cele mai multe ori eşti intrigat de reuşitele 
celor din jur. Viața personală îți oferă acum 
toate premisele pentru a putea visa cu ochii 
deschişi la un viitor mai bun.

Persoana iubită este întotdeauna alături de 
tine, necondiționat şi firesc. Indiferent de 
asta, în anumite contexte ceri lucruri despre 
care consideri că pur şi simplu ți se cuvin.

În viața ta sunt destul de multe persoane care 
au influență negativă asupra motivației tale. 
Nu vei reuşi să te concentrezi asupra lucruri-
lor cu adevărat importante.

Traumă, deznădejde, anxietate, toate astea te 
vor face să îți întorci din nou privirea spre 
propriile răni. Le priveşti iar cu compasiune 
şi detaşare.

Tu, rază... 
de Rely Schwartzberg

Să-mi spui, tu rază de soare,
De ce, uneori, apui în mare?
Spune-mi, te rog, cum e în zare?
De ce după ploaie, lumina ta 

apare?

Să-mi spui, tu rază de soare,
De ce murmurul râului, e o 

ninsoare
Ce mângâie sufletul cu ardoare,
Aştepți şi ea vine ca atare.

Prinde-mă, te rog, în lumina ta,
Dă-mi căldura şi nu te supăra.
Fă-mă să simt că eşti cu mine,
Şi pot să am încredere în tine.

POEZIE ROMÂNEASCĂ SCRISĂ 
ÎN ȚARA SFÂNTĂ
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Rav. Iosef Wasserman

ÎNDRUMĂRI de PESAH

Efectuarea controlului 
de hameț se face în 
seara dinaintea Se-

derului. După terminarea 
curățeniei generale, suntem 
obligați să verificăm dacă nu a 
rămas hameț în casă, cu toate 
că am curățat cu atenție casa. 
Se obişnuieşte ca în timpul zi-
lei să se ascundă zece pache-
țele cu firimituri de pâine în 
diferite locuri în casă şi este 
obligatoriu să fie găsite toate 
pachețelele.

Controlul în sine se face la 
lumina unei lumânări de cea-
ră. Se controlează toate colțu-
rile şi locurile unde de obicei 
se găseşte hameț. Se foloseşte 

o pană pentru a mătura fi-
rimiturile de hameț pe care 
le-am găsit. Ele se pun într-o 
pungă într-un loc vizibil. În 
timpul controlului se obişnu-
ieşte să se spună rugăciunea: 
„Tot hamețul care este în pro-
prietatea mea şi nu am reuşit 
să-l descopăr şi să-l văd, nu 
are nici o valoare pentru mine 
şi este în proprietatea altora”.

Seder
Ceremonia tradiţională 

în seara de Pesah se numeș-
te Seder - ordine, pentru că 
ceremonialul se desfăşoară 
într-o ordine bine definită. 
În această seară, în fiecare 

casă de evreu, împlinim două 
comandamente divine pe care 
ni le porunceşte Tora:
 1. În această seară, trebuie să 

mâncâm cel puțin 25 de 
grame de azimă.

2. Trebuie să citim povestea 
Hagadei, explicarea ei să 
fie însoțită de cântece şi le-
gende, să bem patru paha-
re de vin, ca simbol al celor 
patru cuvinte: „v-am eli-
berat, v-am salvat, v-am 
izbăvit, v-am sfințit”. 

3. Maror, -hreanul- sau alte 
legume amare sunt con-
sumate ca amintire a vie-
ții amare a evreilor în ro-
bia din Egipt, povestită şi 
amintită la masa festivă.

Noi terminăm masa de 
Seder cu Afikoman, care este 
jumătate de azimă ascunsă de 
la începutul cinei ceremonia-
le şi până la sfârşitul mesei, 
când se împarte câte o bu-
cățică fiecărui comesean, iar 
după aceea nu mai este voie 
să mănânci nimic. Este obi-
ceiul să se permită copiilor să 
fure afikomanul, fără de care 
nu se poate încheia Sederul. 
Copiii îl înapoiază în schim-
bul anumitor promisiuni, dar 
principalul rol al acestui obi-
cei este de a menține pe toți 
comesenii treji până la sfârşi-

tul sederului.
Cele patru pahare de vin 

care se beau în timpul mesei 
de seder reprezintă simbolul 
celor patru denumiri date 
ieşirii din Egipt, ritual care 
trebuie păstrat. Mai ales în 
România este importantă 
procurarea vinului caşer în 
acest scop.

Paharul lui Eliahu
Există obiceiul de a um-

ple un pahar cu vin în plus şi 
a-l pune pe masa de Seder la 
dispoziția profetului Eliahu, 
care, după credința noastră, 
vizitează în seara de Pesah fi-
ecare casă de evreu. Imediat 
după cină şi înainte de con-
tinuarea citirii din Hagada se 
obişnuieşte a se deschide uşa 
profetului nevăzut, în timp 
ce toți comesenii se ridică în 
picioare în onoarea vizitato-
rului şi se dă citire versetelor 
care imploră oprirea căderii 
mâniei Domnului asupra po-
porului evreu.

Had-gadia este un cân-
tec în limba arameică care se 
cântă la sfârşitul mesei de Se-
der. Conținutul său cuprinde 
lanțul de învingători învinşi 
la rândul lor, învingătorul 
adevărat fiind Dumnezeu.

Hag sameah ve-caşer! 
(Sărbători fericite şi caşer!)

PESAH – 5780/2020

Dragi prieteni, 
iubiți frați şi 
surori, Bunul 
Dumnezeu 

să vă 
Binecuvânteze!

Cu ocazia 
sfintei 

sărbători de 
Pesah, care 
semnifică şi 
eliberarea 
spirituală 

a poporului evreu, vă urez ca bunul 
Dumnezeu să vă dea puterea de a vă 

continua cu acelaşi succes activitatea în 
folosul obştii noastre.

Să ne rugăm cu toții pentru prosperitatea 
scumpei noastre țări, pentru sănătatea 

familiilor noastre şi pentru pace adevărată 
în Israel şi în Romania 

HAG-SAMEAH V’CASHER!
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Medici în pericol

Datele transmise de Ministerul Sănătății 
ne arată că 141 de angajați din domeniul 
sănătății au contractat virusul, dintre care 

39 de medici, 32 de 
asistenți medicali, 
7 asistenți MDA, 7 
specialişti de labora-
tor, 37 de secretari, 
şi alți profesionişti 
din sănătate. 

Un total de 3.637 
de persoane ce ser-
vesc în sistemul de 
sănătate sunt în izo-
lare, dintre care 892 
de medici, 1.229 de 
asistenți medicali şi 
1.516 de personal 
suplimentar.

GAZETA SĂNĂTATE

Coronavirus:  
Râsul este permis!

În sfârşit a ve-
nit primăvara, 

dar noi suntem 
consemnați la do-
miciliu. Unii nici 
nu pot să lucreze, 
sau o fac limitat. 
În funcție de cât 
va dura actuala 
situație, ceea ce 
pare un timp petre-
cut în familie, chiar 
dacă neaşteptat, se poate transforma într-o amenințare economică 
la existența anumitor persoane.

Cei care lucrează la supermarket sau în spitale, cămine de bă-
trâni şi alte instituții similare, sunt în pericol ridicat de infectare 
cu noul virus. Alții lucrează de acasă şi trebuie să fie şi învățători de 
ocazie pentru copiii lor, precum şi să se ocupe de distracția acestora. 
Unii sunt singuri.

Şi mai sunt şi cei care s-au infectat cu coronaviru-
sul. Aceştia, izolați de restul lumii, trebuie să se lupte nu  
doar cu simptomele, ci şi cu teama.

Avem voie să facem bancuri despre coronavirus? „Da”, spune 
Kareen Seidler, cercetătoare şi purtătoare de cuvânt la Institutul 
German pentru Umor. „În principiu, poți să faci glume despre 
orice.”

Şi celebrul psihiatru şi scriitor Viktor E. Frankl, întemeietorul 
logoterapiei, era de aceeaşi părere. În cartea sa „Omul în căuta-
rea sensului vieții”, autorul austriac povesteşte despre perioada în 
care s-a aflat prizonier în mai multe lagăre de exterminare nazis-
te şi face referire la importanța umorului în sporirea şanselor de 
supraviețuire.

„Şi umorul este o armă a sufletului în lupta pentru autoprezer-
vare” – astfel descrie Frankl funcția „umorului de lagăr”. Să faci 
bancuri despre o situație care este oricum, numai nu amuzantă, te 
ajută să te distanțezi puțin de actuala stare de lucruri. Umorul te 
ridică, pentru moment măcar, deasupra realității amenințătoare şi 
o împiedică să te acapareze cu totul.

Seidler numeşte acest lucru „igienă psihică”. Ar fi sănătos şi nor-
mal să faci bancuri pe seama unei situații amenințătoare. „Umorul 
este ca un ventil.” Teama şi încordarea se mai reduc, chiar dacă doar 
pentru câteva secunde. „Desigur că este important să ținem seama 
în ce situație se află persoana cu care glumim”, adaugă Seidler. 
„Facem diferența între umorul social şi cel agresiv”, explică ea.

Tratamente 
experimentale

Plasma va fi fo-
losită pentru 
tratamente cu 

anticorpi experimen-
tali în cazul bolnavilor 
grav. „FDA a aprobat 
săptămâna trecută o 
procedură similară în 
SUA iar utilizarea plas-
mei de la cei care s-au 
recuperat în războiul 
împotriva coronaviru-
sului se realizează deja 
în China”, spune prof. 
Eilat Shinar, care su-
praveghează băncile de sânge din Israel.

În aceste zile, oamenii de ştiință din toată lumea 
caută cu disperare o cale de a vindeca bolnavii de 
Coronavirus.

Coronavirusul aduce restricţii, este foarte contagios şi 
pune în pericol vieţile multora. Este situaţia prea gravă 

ca să ne amuzăm pe seama ei? Din contra: tocmai în 
momentele grele umorul devine deosebit de important

Ministerul Sănătăţii a instruit serviciul 
de urgenţă MADA să înceapă colectarea 

plasmei de la israelienii care s-au recuperat 
după ce au fost infectaţi cu COVID-19
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GAZETA REBUS - INTEGRAME

ORIZONTAL: 1. Obişnuită să ridice gre-
utăţi — Mulţi îl poartă de pomană. 2. Ci-
tadelă — Crăpătură. 3. Instrument muzical 
specific ardelean şi bănăţean — În pată! 4. 
Veche unitate de măsură pentru capacităţi 
şi greutăţi — Nepotrivite. 5. Cochilia de 
melc. 6. Zeul Soarelui la Egipteni! — Aţe 
de gheaţă ce se formează când începe apa 
să îngheţe (reg.) — Etaj oltenesc. 7. Lista 
de la sfârşitul cărţilor şi care semnalează 
greşelile de tipar — Element în plus. 8. 
Țesătură folosită mai ales pentru draperii 
— Durere! 9. Colorant folosit în tâmplărie 
şi tăbăcărie — O trăsătură de ...rând. 10. 
Concepţie ce se bazează pe negarea lui 
Dumnezeu — Fir textil folosit la cusut.

VERTICAL: 1. Fără ele nu merg maşinile 
— O negaţie mai rar folosită. 2. Ce mai par 
pentru fasole — Arcuit. 3. Peşte de baltă 
din jumătatea unui judeţ — Compoziţie mu-
zicală vocală dintr-o operă sau operetă. 4. 
Astfel ...altfel — Scris lizibil (pl.). 5. Picior 
de om. 6. Imposibilitatea de a vorbi — Un 
miros trecut. 7. Ofensivă, agresiune — Mai 
mult de 365 de zile. 8. Margini de corn! 
— Învoială, convenţie — Jumătate de nară! 
9. Ajunge ...aşa — Poleit cu aur. 10. Un 
cleşte... autentic — Deosebit de bună!

DICŢIONAR: OCA, INE, OLM.

Soluțiile jocurilor din numărul trecut:
Integramă: c, r, locas, nude, cc, ia, efor, p, c, ori, 

b, maghernita, raita, cod, oblon, cec, rotile, mi, sis, 
eolian, zis, divin, nu, efebi, o, rafinarii, mizer, text.

Pag. 36: incaruntit, mereu, rida, brodit, mir, rot, 
nobila, odata, ida, b, latura, t, om, tont, ci, datori, 
orb, iran, carie, terasament.

Pag. 37: a) navigator, amator, cep, calificata, ab, 
tria, il, fit, a, vane, alac, tacut, lalele, ata, e, eronati, 
ini, ora, i, net, prater. b) rasari, sta, atas, retes, ratat, 
ter, ire, eterat, se, arati, r, t, etate, ta, iarasi, ari, rasa, 
tras, iata, tesit, tratat, ita. c) pretentios, recuperata, 
ec, rin, var, dus, cega, b, elada, asta, cete, start, 
eg, pati, ao, sedusa, usa, oras, radar, recidivate. d) 
saltea, car, amiabila, a, circ, dulau, oca, conac, ua, 
gama, op, liana, apa, calic, inel, o, itari, ri, racani, 
mit, tren, tarta.

- Draga mea, mă iubeşti?
- Sigur că da.
- Şi dacă te-aş înşela, m-ai 

ierta?
- Bineînțeles. Morților li 

se iartă totul!

*
Moscova ,  an i i  ’50. 

Interdicție de ieşire între 
orele 21 şi 6. Doi milițieni văd unul 
care se furişa. Unul scoate mitraliera 
şi îl împuşcă.

- Volodia, de ce l-ai împuşcat? E nu-
mai 20:45!

- Îl cunosc, stă departe! 
Nu mai ajungea...

*
Toată familia a plecat în 

excursie cu maşina. Brusc, 
soția sare alarmată:

- Aoleu! Întoarce-te, 
mergem acasă. Am uitat 
fierul de călcat în priză. De 

n-o fi izbucnit vreun incendiu!
- Nu ne întoarcem şi nu va fi nici un 

incendiu, spune calm capul familiei. 
Îmi amintesc precis că n-am închis ro-
binetul de la chiuvetă.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
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ORIZONTAL: 
Credinţă. 2. Pa-
tinator. 3. An-
samblu de ţevi 
montat într-un 
sistem tehnic 
pentru înde-
plinirea unei 
anumite funcţii 
(plur.) 4. Prie-
ten francez ― 
Epocă ― Deliciu 
canin. 5. Con-
ductor electric 
― Incapabil. 6. 
Furnizori ai in-
dustriei textile 
― Compoziţii 
muzicale. 7. Urmaşii hanului ― Și aşa mai departe. 8. Stil 
literar arhaic ― E în groapă! 9. Țesătură întărită pe margini ― 
Măsură de suprafaţă. 10. E în dublu exemplar! ― Păruit (fig.).

VERTICAL: 1. Ursită. 2. Asigură vizibilitatea în timpul 
nopţii. 3. Îndoielnic. 4. Corpul lui Venus! ― Lucrare în vie. 
5. Termen de respect folosit la ţară, la adresa unei femei 
mai în vârstă ― A-şi ieşi din fire. 6. Zburători legendari ― 
Râu în Germania, afluent al Dunării. 7. Balama la uşă. 8. 
Avantaj ― Era… amestecat! ― Interjecţie în caz de durere. 9. 
Copleşitori. 10. Arta disputei şi controversei în Grecia antică. 

DICȚIONAR: ERISTICA.

ORIZONTAL: 
1.  Vârstnică. 
2. Degajări. 3. 
Unitate de mă-
sură a ilumină-
rii ― „Dormi-
torul” puştilor 
în armată. 4. 
E l e m e n t  d e 
construcţie re-
prezentând osa-
tura unei bolţi 
― Listă! 5. Uni-
tate bănească 
în Bulgaria ― 
…  I v i r eanu l , 
mitropol it  al 
Țării Româneşti 

(1650-1716). 6. Visător ― Închise în cuibare! 7. Strecurătoare 
― Vioi. 8. Râu, afluent al Tisei ― Îndoiri. 9. Urmaş al hanului 
― Plantă legumicolă înrudită cu ceapa. 10. Repetiţie.

VERTICAL: 1. Nu sunt întrebuinţaţi. 2. Egalizat. 3. Carac-
ter nativ. 4. Serial de luni ― Anotimpul cald ― Măsură de 
suprafaţă. 5. Staţie de cale ferată ― În fond e o soprană! 6. 
Literă din alfabetul grec ― Radical monovalent al unui acid 
organic. 7. Lună ebraică ― Mijloc de risipire! 8. Usturoiat 
― Instrument muzical popular (plur.) 9. A dezrobi. 10. A se 
obişnui cu noi condiţii de viaţă.

DICȚIONAR: ACIL.

ORIZONTAL: 
1. Prundar cu 
coada lungă. 2. 
Animal acoperit 
cu ţepi — Piep-
t a r  ţ ă răne s c 
fără mâneci. 3. 
Jumătate din 
corn! — Proiectil 
submarin explo-
ziv (pl.). 4. Aici, 
spus demult! — 
Prind în mână. 
5. Cete! — Un 
bou adevărat — 
Calciu. 6. Aorta 
se deschide! — 
Persoană exploa-

tată. 7. Cai specializaţi pentru o mare viteză la trap — 60 de 
minute (pl.). 8. 200 la romani! — Pasăre migratoare insecti-
voră. 9. Tudor Neamţu — Asemănător cu delfinul, trăieşte în 
mările îngheţate din nord (pl.). 10. Animal de mare, fixat pe 
stânci, variat colorat, cu aspect de floare — Ion Ursu.

VERTICAL: 1. Animal marin cu opt braţe prevăzute cu ven-
tuze. 2. Mamifer din Australia, cu gura în forma ciocului de 
raţă. 3. Să plece caii! — Crustaceu comestibil. 4. Formaţie ce 
cântă din opt persoane — Haide, pentru animale! 5. Se spune 
că e …natural — Unealtă de pescuit alcătuită dintr-un sac. 
6. Apă curgatoare (î din i) — Cenuşii. 7. Peşte ca un şarpe 
(pl.) — Localitate în sudul Norvegiei. 8. Pasăre răpitoare de 
zi — Grup de boli infecţioase ale puietului de albine. 9. Șanţ 
pe un disc de muzică — Animale cu schelete calcaroase roşii 
sau albe. 10. Strămoş al rinocerului doar că n-are corn.

DICŢIONAR: AICE, IAU, AOR, IIC, LOCA, RIL. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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O R I Z O N -
TAL: 1) Inte-
resată numai 
de foloase 
mater ia le . 
2 )  M o t o r 
uman — Des-
tin. 3) Calm 
s u f l e t e s c 
—  I ub i r e . 
4) Complex 
de calităţi 
alese, uma-
n i t a t e  — 
... Loghin, 
î n d r ă g i t ă 
cântăreaţă 
de muzică 
populară. 5) 

Dă gust bucatelor — Pocit. 6) Probe psihice — Indispensabilă 
vieţii. 7) Agitaţie sufletească — Fript în exces. 8) Se agaţă de 
haine! (reg.) — Materie primă pentru o inimă miloasă. 9) Fără 
pic de suflet (pl.) — Pânză subţire — În uniformă! 10) Primele 
noţiuni — A aduna. 11) Posibilitatea de acţiune a oamenilor 
(pl.) — În Rebus! 12) Specie a poeziei lirice melancolică — A 
acosta (fig.).

VERTICAL: 1) Bun la suflet — Etice. 2) Însufleţiţi — Pri-
ceput. 3) Proprii tinereţii — Beriliu. 4) Autorul poeziei „Ce 
suflet trist” — Anexă cutanee. 5) Fără barbă (pl.) — Defect 
fizic sau moral — Carei! 6) Apanajul celor fără frică. 7) Divini-
tate supremă la şintoişti — Totalitatea normelor de conduită 
morală. 8) Din suflet! — Fir — Violentă, intensă. 9) A însu-
fleţi — Prieten. 10) De aceeaşi natură (fem.). 11) A domina 
(fig.) — Latura psihică a omului. 12) Tratată cu aer — Sclavă.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Cu ocazia zilei de naștere,  
urăm colaboratorului nostru  

ing. SHAUL LEIZER
LA MULTI ANI!

cu multă sănătate!

redacțiaGazeta

GAZETA PUBLICITATE

NOU!
Acumteleviziunearomânăse

vizioneazășiprininternet.Zecide
canaleromâneștialăturidesute

decanalestrăine 
laprețurifărăconcurență.

Sunăacumla0524-716004și
noiteconectămlaposturileTV!

Specialist, montez 
antene de satelit 

pentru toate 
programele româneşti 
din pachetele DOLCE.  

Profesionalism, servicii 
de calitate, garanție.

Peste 50 de programe româneşti
RAFI: 0509-656.634

PROGNOZA METEO
2-4 aprilie

Zonă joi, 
2aprilie

vineri,
3aprilie

sâmbătă,
4aprilie

Haifa 19° 19° 21° 
Nazareth 18° 21° 25° 

Tveria 22° 25° 29° 

TelAviv 20° 20° 22° 
Ierusalim 16° 19° 23° 
Eilat 26° 29° 33° 

*valorilereprezintămediazilei

NOU la Editura „Familia”
Dupăceprimaedițies-a

epuizat,aapărut
„GAZETA ACADEMICĂ” 

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

Askenasy
Volumulconținetabletenoi
șiafostrestructuratînpatru

secțiuni: 
Gazetasocio-politică,GazetaHolocaust,Gazeta

personalitățilorșiGazetacreierului.
Carteacostă70șekelișisepoatecomandalatelefon:

09-954.32.42 

În curând,  
la Editura Familia

un nou volum 

Best Of 

al unicului, talentatului 
Alexandru Andy

Cu ocazia zilei de naștere,  
urăm dragei noastre  

HEDI SIMON
LA MULTI ANI!
cu multe bucurii și sănătate!

Dragoș și Ioana
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Semnal de carte

NOU  
la Editura Familia

Semnalăm apariția la Editura Familia a celui de-al doilea 
volum al antologiei „Rendez-vous cu teatrul” semnat de 
talentata și binecunoscuta în Israel și în România, pro-

zatoarea și jur-
nalista-critic de 
teatru, Magdalena 
Brătescu. 

Volumul cu-
prinde cronicile 
dramatice sem-
nate de autoare 
în perioada 2017-
2019 în „Gazeta 
Românească”, pa-
gina 30, la rubrica 
săptămânală mult 
apreciată de citi-
tori „Din fotoliul 
spectatorului”. 

În afară de re-
cenziile specta-
colelor de teatru 
și Operă din toate 
teatrele israeliene, 

antologia cuprinde și un amplu capitol dedicat scenelor 
bucureștene.

Magdalena Brătescu

Editura Familia 2019

„Volumul al doilea al antologiei teatrale „Rendez-vous 
cu teatrul” cuprinde pe lângă cronicile premierelor de pe 
scenele teatrelor din Israel și un amplu capitol despre 
spectacole de referință prezentate în București la Național, 
Bulandra, Comedie, Mic, Nottara,  Odeon și Opera română”.

O adevărată capodoperă de critică teatrală... 
Ioana Toff - editor
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vol. IIvol. II
Cartea se poate 

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

NOU!
A apărut cel mai recent volum al scriitoarei Francisca Stoleru 

Glasul roţilor de tren
Editura 24 ore-Iași 

Tamara, studentă din Naharia, care face zilnic naveta cu 
trenul spre Universitatea din Tel-Aviv, este fermecată de 

lumea pestriţă și pitorească ce populează un compartiment 
și de oamenii ce-și deapănă amintiri și întâmplări. 

„Eu nu am făcut decât să redau poveștile auzite... în ritmul roţi-
lor alunecând pe șine... din mersul trenului”, spune ea. „Pentru 
Francisca Stoleru, Haifa este acasă. Aici, la intersecţia atâtor 

culturi, aproape de corabia marinarului Sindbad, ea aduce aro-
mele balcanice pentru a le amesteca cu sarea Mediteranei, cu 
parfumurile Arabiei, cu mirodeniile Orientului cel adevărat, în 

foșnetul mătăsos al celor o mie și una de nopţi.” - Ioan Holban

Curcubeu 
peste Haifa

de
Bianca 

Marcovici
Bianca Marcovici trăiește emoțional și scriptic, între 

două lumi… Literatura ei explorează, deopotrivă, drama 
dezrădăcinării și a înrădăcinării. Fizic, Bianca s-a mutat lângă 
Muntele meu, Carmel, dar adolescența și tinerețea au rămas 

dincoace, în arealul/irealul ieșean (Nicolae	TURTUREANU).
Pentru Bianca Marcovici, poezia este în fapt un tărâm al 

făgăduinței, unde visul devine realitate și realitatea vis împlinit, 
în care speranța și credința, deopotrivă, aduc iubire, aduc și 

viețuirea în și prin poem (Ioana	VASILESCU).
Volumul se poate achiziționa, accesând linkul:

www.editurajunimea.ro/produs/curcubeu-peste-haifa/
sau prin email: edjunimea@gmail.com

Un nou volum semnatUn nou volum semnat
Hedi SimonHedi Simon

Ceea ce veți citi în 
paginile acestui volum 

este istoria unei 
iubiri dintre doi tineri 

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

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

duce drumul tuturor 
evreilor: în Țara Sfântă.

Cartea se poate procura,  
contactând editura Hasefer din București.



Timpul trece mai plăcut când citești o carte bună! 

Bibliotecara de la Auschwitz(pov.adevărată) ..80șk.
Evadare de la Auschwitz(bestseller).......80șk.
Tatuatorul de la Auschwitz(povesteadevărată).80șk.
Am supraviețuit lagărului Morții  
(povestearomânceiEvaMozes).........50șk

Orient(mișcareaderezistențăevreiască) .....80șk.
Sărbătoare corturilor(premiulpentruprozăUSR).80șk.
Itzhak Rabin  

soldat, lider, om de stat(biografie)......80șk.
Trei etaje de Eshkol Nevo  
(romandinsocietateaisraeliană)........80șk.

Cum am devenit huligan de Mihail Sebastian ..50șk.
Istoria ca viitor de Ana Blandiana  
(conferințeșitexteuitate) ...........80șk.

Căderea din timp de David Grossman  
(autorisraelian) ................80șk.

Un cal intră într-un bar de David Grossman  
(autorisraelian,bestseller) ...........80șk.

Oamenii fericiți citesc şi beau cafea  
(dragoste,ceamaivândutăcarteîn2019)....80șk.

Vin din Alep(itinerariulunuirefugiatsirian)....50șk.
Siria - de ce s-a înşelat occidentul .......40șk.
Iranul meu - gustul amar al revoluției.....70șk.
Manuscrisul de la Accra de Paulo Coelho  
(bestseller)...................80șk.

De ce iubim femeile de Mircea Cărtărescu  
(omagiufemeilor) ...............50șk.

Noul Țar (Vladimir Putin) ...........130șk.

Moscova şi lumea-Ambițiagrandorii.......80șk.
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מריה גיאטן-מוזס

זהות

מריה גיאטן-מוזס נולדה ב–1928 ברומניה.

של  וספרות   לפדגוגיה  הפקולטה  בוגרת  היא 

ההוראה  בתחום  התמקדה  פעילותה  בוקרסט. 

שלה,  השירים  ספר  וגם  הרך  בגיל  לתלמידים 

לילדי  שירים  מכיל  ב-1973  ברומניה  שפורסם 
הגן.

מופיעים  שיריה   .1977 בשנת  ארצה  עלתה 

של  שירים  בקבצי  הרומנית,  בשפה  בעיתונות 

בקובץ  ובנוסף  הרומנית,  בשפה  משוררים 

הישראלי ״חוף ירוק״.

שיריה מופיעים גם בירחון קנדי בשפה הרומנית. 

״זהות״   : שלה  השירה  ספרי  לאור  יצאו  בארץ 

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

קרן  מטעם  פרס  קיבלה  גאיטן-מוטס  מריה 

הפרסים אקמאור-פלטי.
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גרשון מרקו 

ת
דו

די
ב

ה
ל 

צ
ב

ה 
ח

ל
צ

ה
 -

ה 
אנ

די
 •

ן 
שו

ר
ג  

קו
ר

מ

מרקו גרשון

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

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

הספר נקרא בהנאה והוא הצלחה 
גדולה.

העורך

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

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

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

נמכרו מראש.
יוָאן חוְלָּבן
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 הספר מהווה חלק מהאוסף:
"שירה רֹוָמִנית מודרנית בישראל"
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