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Redacţia Gazetei Româneşti şi a Revistei 
Familiei vă doreşte Pesah Sameah  

cu sănătate şi numai bucurii!

Lupta Ministerului 
Apărării

„Dacă vrem să facem față acestei pandemii, dacă 
dorim să redeschidem economia israeliană, atunci 
toată responsabilitatea de a gestiona criza corona-
virusului - de la A la Z - trebuie transferată către 
Ministerul Apărării cât mai repede posibil”, a spus 
Bennett.

„Ne aflăm într-un război. Ne aflăm într-un răz-
boi biologic dur, împotriva naturii. Dar este un 
război cu o logistică colosală. Ministerul Sănătății 
trebuie să contribuie la hotărârea tratamentelor 
dar nu este conceput ca o ierarhie operațională. 
De exemplu, nu am lăsa un geolog să conducă ope-
rațiuni la nivel național pentru a salva oamenii de 
la un cutremur”, a adăugat ministrul.

Bennett a menționat că în prezent Tzahalul 
este desfășurat în orașul predominant ultraorto-
dox Bnei Brak, este implicat în testare și își asumă 
responsabilitatea în facilități pentru persoanele în 
vârstă, care sunt considerate ca fiind deosebit de 
vulnerabile la un focar.

Directorul general al Ministerului Sănătății, 
Moshe Bar Siman-Tov, a respins imediat ideea, 
spunând că biroul său gestionează criza în coo-
perare cu Ministerul Apărării și nu este necesară 
crearea unei ierarhii. Bar Siman-Tov a adăugat o 
notă optimistă, spunând că oficialii cred că ritmul 
actual de infecție din Israel este în creștere cu o rată 
relativ controlată și prezintă semne de rămânere la 
niveluri pe care sistemul de sănătate le poate tolera.

Ministrul Apărării, Naftali Bennett, a 
declarat sâmbătă că gestionarea pandemiei 
Coronavirusului trebuie transferată imediat 

la biroul său și la Forțele de Apărare din 
Israel subordonate

Miercuri seara, 08.04.2020,  
începe sărbătoarea de Pesah

- Semaipoatemâncapâinepânămiercuri,08.04.2020,laora10:02
dimineața.

- SeardeHametzulcarearămaspânămaximlaora11:21.
- Aprinderealumânărilorsefacelaora18:28șisespunerugăciunea:
Baruch Ata Adonai, Eloheinu, Meleh Haolam, Așer Kidșanu
Bemițvotav,VețivanuLehadlikNerȘelIomTov. 

- Masafestivăasărbătoriisepoateîncepedupărugăciuni,înjurul
orei20:00.

- PrimazidePesahseîncheieînziuade09.04.2020laora19:44.
- OradeaprinderealumânărilordeȘabatHolHamoed(10.04.2020)
este18:29.Șabatulseterminăladatade11.04.2020ora19:45.

Binecuvântare de Pesah
ÎnnumeleTorei,văbinecuvântezcuurăridePesahsănătos,casher

șifericit,viațăbunășisănătate,paceșiprosperitate,bucurieșiferi-
cire.SăneamintimcădragosteapentruIsraelesteelementulvital,
central,laordineazilei.Înprezent,înmodspecialavemnevoiede
apropiereaîntreoameni,întreinimi,deuniresufletească,într-atât
încâtfiecaresăînțeleagălimbasemenuluisău,pentruaajungeîn
curândlaomântuireadevărată.

Hag Pesah Sameah ve-Caşer!
rabinulI.Wasserman

Naftali BennettNaftali Bennett
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Posibilă relaxare a regimului de carantină după Pesah

După sărbătoarea de Pesah, e 
posibil ca guvernul să relaxe-
ze restricțiile din țară pentru 

a le permite oamenilor să-și reia viețile, 
care însă vor fi „total diferite” de cele cu 
care s-au obișnuit israelienii, după cum 
a spus consilierul național pe probleme 
de securitate, Meir Ben-Shabbat, într-o 
ședință a miniștrilor cabinetului.

Potrivit lui Ben-Shabbat care coor-
donează reacția diverselor agenții guver-
namentale față de pandemie, politicile 
actuale urmăresc patru obiective: înce-
tinirea răspândirii bolii; îmbunătățirea 
pregătirii în regim de urgență; crearea 
condițiilor pentru revenirea la normal și 
„reluarea lentă, atentă și treptată a unei 
rutine care e totală diferită de tot ce am 

știut înainte”.
Revenirea lentă la semi-normalitate 

va avea loc „doar după Pesah și doar 
după ce s-au încheiat pregătirile” a spus 
Ben-Shabbat. „Ajunge o zi ca cea de Pu-
rim sau un focar local pentru a zădărnici 
toate eforturile noastre și, prin urmare, 
suntem obligați să aplicăm în continu-
are restricțiile existente și să respectăm 

toate instrucțiunile. Oficialii au spus că 
viața ar putea reveni la starea dinaintea 
pandemiei abia peste câteva luni.

Lunea trecută, cabinetul a aprobat 
un nou set de măsuri de înăsprire a re-
stricțiilor pentru populație în cadrul 
demersurilor de limitare a răspândirii 
pandemiei, incluzând interzicerea ru-
găciunilor în grup și noi limite pentru 
ceremoniile evreiești de înmormântare 
și cele de circumcizie.

Noile regulamente au introdus alte re-
stricții referitoare la locurile de muncă, 
în sensul reducerii ieșirii din case a forței 
de muncă de la 30% la 15% din capacita-
tea maximă și instruirea angajaților care 
merg la muncă să-și ia zilnic temperatura 
înainte de a se prezenta la serviciu.

Oficialii din Likud au criticat dur formațiunea 
Yamina care a anunțat că ia în calcul susținerea 

legislației împotriva corupției care împiedică 
depunerea candidaturii unui membru Knesset  

pus sub acuzare

xvcbzfhgkshgkscaneascaGAZETA POLITICĂ

Shaked întoarce armele

Oficialii din 
Yamina au 
spus că nu 

vor exclude opțiunea 
susținerii inițiativei 
lui Lapid dacă Ne-
tanyahu dezmem-
brează blocul de 
dreapta și lasă parti-
dul religios sionist în 
opoziție.

„Anunțul rușinos 
făcut de Yamina demonstrea-
ză că sunt dispuși să coope-
reze cu Lista Unită și stânga 
radicală pentru răsturnarea 
premierului Netanyahu, în 
contrast puternic cu susțină-
torii lor și contrar poziției ale-
gătorilor taberei naționale,” 
au declarat oficialii Likud.

Fostul Ministru al Justiți-
ei, parlamentara Ayelet Sha-
ked, a declarat că „politica e 

imposibil de anticipat. Putem 
sta în opoziție sau putem pă-
rea influenți și să facem parte 
din coaliție. În prezent, pare a 
se produce o dezmembrare a 
valorilor dreptei. Am condus 
o revoluție în sistemul juridic 
în ultimii ani și, în cel mai 
bun caz, toată munca mea va 
fi complet sistată. În cel mai 
rău caz, va reveni la situația 
dinainte.” 

Noi reguli de testare 

Potrivit noilor indica-
ții, dacă aveți febră 
de peste 38 grade 

Celsius, tuse, greutăți în 
respirație sau orice alte 
simptome asociate infec-
tării cu virusului, puteți fi 
testați doar dacă ați petre-
cut timp în străinătate sau teritoriile palestiniene în cele 14 
zile premergătoare declanșării simptomelor.

Cât despre cazurile asimptomatice, puteți fi testați dacă 
ați stat în apropierea unui pacient confirmat cu coronavirus 
timp de peste 15 minute sau dacă v-ați întors dintr-o țară 
cu un procent ridicat de infectare cu COVID-19.

Indicațiile au fost înăsprite din cauza crizei de reactivi. 
„Rămân foarte puțin reactivi și sunt păstrați,” a declarat 
vineri Esther Admon, președinta Asociației Israeliene a 
Biochimiștilor, Microbiologilor și Lucrătorilor din Labo-
ratoare. Admon a subliniat nevoia producerii în țară a re-
activului, spunând că „situația e cumplită; nu am reușit să 
mai găsim materiale disponibile pe piețele internaționale. 
Trebuie să cooperăm și să începem producerea lor în țară.” 

Invocând criza din ce în ce mai mare a reactivilor 
(compușii chimici folosiți pentru testarea 

infectării cu coronavirus), Ministerul Sănătății a 
restrâns vineri criteriile de efectuare a testelor 

pentru COVID-19, la doar câteva zile după 
extinderea lor lunea trecută

Ayelet ShakedAyelet Shaked
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Ioana TOFF

Al doilea Val

Nimeni nu s-a gândit la o asemenea 
nenorocire, nimeni nu a prevăzut 
pandemia de Coronavirus. Din 

această cauză, guvernele lumii doar asta 
pot face acum: o gestionare a crizei exclu-
siv în urgențele zilei, cu acțiuni făcute în 
disperare pentru a umple lipsurile din siste-
me. După marele șoc de după criza globală 
din 2008, guvernanții lumii n-au învățat 
nimic. Realitatea de azi ne arată că proble-
ma cea mai gravă se datorează faptului că 
„rezervele naționale de urgență“ nu au mai 
fost considerate prioritare pentru strategii-
le de conducere a țărilor.

Prevederile de odinioară în ceea ce 
privește structura acestor rezerve nu mai 
corespunde în niciun fel. De ce? Tehnic, 
răspunsul este simplu și birocratic. După 
cel de-al Doilea Război Mondial, s-a ho-
tărât distrugerea reciproc supravegheată a 
enormelor stocuri atât de armament, cât 
și de materiale și alimente. Devenise ilogic 
să ții în stocuri echipamentele și tehnica 
necesare unui răspuns la un război major 
după ce precedentul abia se încheiase. În 
plus, de-a lungul timpului, planificatorii 
de stocuri au susținut că stocurile nu își 
au rostul, din moment ce epidemiile con-
siderate a evolua la nivelul maxim de alertă 
(EBOLA, spre exemplu) au evoluat doar 
în zone restrânse ale planetei, iar o pande-
mie ca SARS a putut totuși fi gestionată 
cu ajutorul mijloacelor medicale de care 
dispuneau sistemele de sănătate naționale. 

Drept care, s-au coborât în mod cores-
punzător barierele de alertă și nu au mai 
existat nici depozitele cu materiale necesa-
re, nici listele cu întreprinderile posibil de 
convertit pentru producția în caz de criză. 
Sistemul de recrutare de urgență a specia-
liștilor din sectorul medical în prima linie, 
o inadecvare a sistemului public de sănă-
tate pentru a face față la asemenea situații 
de extremă urgență, au dus la situațiile de-
zastruoase pe care le-am văzut până acum 
în Italia și în Spania.

Urmează și alte țări cu rezervele națio-
nale de urgență insuficiente în caz de pan-

demie, ca sistemele de sănătate să cedeze în 
câteva săptămâni. 

În acest context, spre liniștea noastră, 
nu a fost inclus și Israelul. Având o structu-
ră pregătită permanent pentru război, țara 
noastră a întâmpinat valul distrugător al 
pandemiei foarte bine pregătită. În plus, 
ordinele Guvernului către agenția Mossad 
și către toate elementele din străinătate de a 
identifica materiale sanitare de strictă nece-
sitate și de a le aduce în Israel cu orice preț, 
ne acoperă cel puțin deocamdată stocurile 
necesare.

Lumea noastră, așa cum o știam, se 
schimbă. Deja începem să înțelegem că 
această pandemie nu va fi eradicată într-o 
lună, două și că va fi o bătălie pe termen 
lung. Ne-a lovit un tsunami care ne-a zgu-
duit din temelii. Dar, ca la orice tsunami, 
urmează valul doi, care este cel puțin la 
fel de puternic ca și primul. Oare poate 
veni ceva care să ne schimbe lumea mai 
rău decât această pandemie? Cele trei mari 
organizații mondiale în domeniul alimen-
tației, sănătății și comerțului (FAO, OMS 
și OMC) transmit - într-un mesaj comun 
- mesajul de urgență globală privind apro-
pierea unei crize alimentare mondiale. Se 
vorbește acolo despre perturbări serioase pe 
piețele de produse agricole, lipsă de mână 
de lucru, protecție deficitară a salariaților 
din sectorul agroalimentar în fața pande-
miei cu coronavirus, o eventuală penurie 
pe plan mondial.

De aceea, este esențial ca, după prote-
jarea sănătății, statele lumii să se ocupe de 
bunăstarea propriilor cetățeni; țările tre-
buie să se asigure că ansamblul măsurilor 
sanitare nu perturbează liniile de aprovi-
zionare cu alimente. Răspunsul nostru la 
pandemia cu COVID-19 nu trebuie să 
genereze penurii de produse esențiale. 

Guvernul israelian a anunțat că, după 
Pesah, va implementa măsuri de repornire 
a economiei. Este un exemplu pe care tre-
bui să-l urmeze toate statele lumii. Numai 
împreună vom reuși!

Hag Pesah Sameah!
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Dragoș NELERSA

Stăm acasă, dar nu degeaba

Editura Familia a hotărât să vină 
în sprijinul persoanelor în vâr-
stă care nu pot să iasă din casă 

în aceste zile și a donat 500 de ziare și 
500 de reviste. Acestea au fost distribuite 
înainte de Pesah cu ajutorul voluntari-
lor de pe rețelele de socializare și a unor 
organizații românești.

A fost extraordinar să vedem cum 
și alții s-au alăturat acțiunilor noastre. 
Scriitorii au donat cărți iar organizați-
ile românești ne-au ajutat. Mulțumiri 
speciale i se cuvin lui Uli, un șofer de 
camion care nu știe limba română și nu 
are nicio legătură cu comunitatea origi-
narilor din România. E vecinul nostru și 
s-a oferit să ne ajute să transporte ziare 
și reviste în câteva orașe din sudul țării.

Avem zile din ce în ce mai grele de 
stat în casă. Izolarea, lipsa prietenilor, 

a celor dragi în jurul nostru, 
ne crează o stare de depresie 
cu care trebuie să ne luptăm. 
Nu trebuie să permitem aces-
tei situații să ne stăpânească; 
dimpotrivă, chiar și în cea 
mai neplăcută situație, tre-
buie să vedem ceva bun. 

Nu vă opriți din sociali-
zare; telefonați tuturor cu-
noscuților! În ziua de azi, nu 
deranjați pe nimeni; toată 
lumea stă acasă și este dornică să mai 
schimbe o vorbă. Pregătiți-vă de sărbă-
tori ca și cum ați avea musafiri; fiți veseli 
și fredonați melodii! 

Pentru a ne lupta cu Coronavirusul 
și cu toate știrile îngrijorătoare care ne 
bombardează zilnic, vom folosi umorul. 
În acest număr al Gazetei, veți găsi două 

pagini de umor, special prezentate pen-
tru a învinge depresia cauzată de izolare.

Vă dorim să aveți un Pesah cu bu-
curii, cu multă sănătate, fără teamă de 
Coronavirus și cu mult optimism. O să 
trecem împreună peste acest hop și vom 
învinge toate greutățile. 

Hag Pesah Sameah!

V. MIREUȚĂ

Știri pe scurt

Ofițerii de la unitatea de elită 
8200 au fost detașați pentru 
colectarea și analizarea date-

lor despre modul în care măsurile lua-
te de alte țări au contribuit la stoparea 
focarului.

Israelul a apelat la unele dintre cele 
mai luminate minți ale sale militare 
pentru a duce războiul împotriva coro-
navirusului. Cel puțin 15 ofițeri de la 
unitatea 8200 de informații au început 
să lucreze împreună cu oficialii de la să-
nătate, pentru a analiza datele, folosind 
metodologia militară modernă.

„Ni s-a solicitat să 
stabilim de ce dece-
sele prin coronavirus 
în Germania rămân 
scăzute, deși numă-
rul cazurilor confirmate este mare și 
continuă să crească, cum a reușit Co-
reea de Sud să aplaneze curba și care 
sunt rezultatele măsurilor luate de alte 
țări”, a spus un ofițer. „De asemenea, 
am fost întrebați despre situația din 
Autoritatea Palestiniană și ce cercetări 
în tratamentul coronavirusului se fac în 
întreaga lume.”

„Vizionăm rata contaminărilor din 
Israel prin intermediul instrumentelor 
noastre sofisticate și am putea avertiza 
autoritățile dacă ne apropiem de nive-
lurile observate în Italia la începutul 
pandemiei”.

*

Un vehicul care 
transporta medici 
și inspectori muni-
cipali, a fost atacat 
sâmbătă cu pietre și 
cu alte obiecte con-
tondente în cartie-
rul Mea Shearim 
din Ierusalim, în 

timp se afla în drum spre efectuarea unui 
test de coronavirus în zonă.

Un paramedic voluntar a fost rănit 
la cap în atac și a necesitat spitalizare.

Fereastra din spate a vehiculului 
municipalității din Ierusalim, folosit de 
Magen David Adom pentru a colecta 
un eșantion de la un bărbat suspectat 
de virus, a fost spulberată de pietre și o 
parte a parbrizului a fost de asemenea 
spartă. 

Atacul a fost efectuat de către mem-
brii așa-numitei „Facțiuni Ierusalim”, 
un grup extremist, autor al numeroa-
se încălcări ale ordonanțelor de ur-
gență, menite să reducă răspândirea 
coronavirusului.
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Cazuri noi în Autoritatea Palestiniană

La o conferință de presă din Ra-
malla, Shtayyeh a declarat că, în 
baza decretului președintelui Abu 

Mazen, de prelungire a stării de urgență 
cu 30 zile, toate instituțiile de învăță-
mânt, afacerile și punctele de trecere a 
frontierei rămân închise deocamdată.

În plus, circulația persoanelor între 
comunitățile cele mai populate rămâ-
ne interzisă. Shtayyeh a subliniat că 
următoarele două săptămâni vor fi cele 

mai grele pentru controlarea răspândirii 
pandemiei, deoarece aproximativ 45.000 
muncitori arabi-palestinieni sunt aștep-
tați să revină de la locurile lor de mun-
că din Israel la casele lor din Yehuda și 
Shomron.

El le-a cerut muncitorilor să respecte 
instrucțiunile de carantinare la domiciliu 
transmise de Ministerul Sănătății pentru 
protecția lor personală și a comunității.

Potrivit declarațiilor lui Shtayyeh, 

cabinetul AP a ținut legătura cu toate 
elementele comunității internaționale, 
în special Organizația Mondială a Sănă-
tății, donatorii și organizațiile internați-
onale, în cadrul eforturilor de limitare a 
răspândirii pandemiei. El a menționat că 
a fost înființată o fundație specială care 
să organizeze strângeri de fonduri pentru 
necesitățile medicale și sociale.

Revolte în Yaffo

Protestatarii s-au înfuriat pe polițiștii care în-
cercau să împrăștie mulțimile și să asigure 
respectarea ordinului de sănătate publică 

în cadrul demersurilor de combatere a răspândirii 
coronavirusului.

Doi pompieri au suferit răni minore în urma 
atacului cu pietre și au necesitat îngrijiri medica-
le. Forțele polițienești au reușit să-i împrăștie pe 
protestatari.

Echipajele de pompieri au sosit în Yaffo pentru 
a stinge coșurile de gunoi incendiate de rebeli. O 
mașină de pompieri a fost avariată.

În Yaffo au avut loc revolte și miercuri în timpul 
unui protest împotriva arestării unui arab care a 
încălcat indicațiile Ministerului Sănătății și nu a 
rămas în izolare.

Liderul cabinetului Autorității Palestiniene, Mohammad Shtayyeh 
a spus luni că în Autoritatea Palestiniană au fost confirmate alte 6 
cazuri noi de COVID-19, numărul total de cazuri ajungând la 197

Zeci de arabi s-au răzvrătit joi seara pe 
străzile din Yaffo, dând foc coșurilor de 

gunoi și aruncând cu pietre în echipajele de 
poliție și pompieri

Proteste anulate

Protestele erau pro-
gramate să aibă loc 
pe 30 martie pentru 

marcarea celei de-a doua 
aniversări a așa-numitului 
„Mare Marș al Întoarcerii” 
care a determinat protestele 
săptămânale de la graniță.

„Facem un apel către 
oamenii noștri să nu mear-
gă în Taberele Întoarcerii pe 30 
martie și să stea acasă pentru a 
păstra siguranța poporului nos-
tru în fața acestei pandemii le-
tale,” a spus Khaled al-Batsh, un 
membru important al grupării 
teroriste Jihadul Islamic. 

În schimb, Batsh i-a îndem-
nat pe locuitorii Gazei să marche-
ze ziua prin arborarea steagurilor 
palestiniene pe acoperișuri și ar-
derea celor israeliene.

Potrivit oficialilor medicali 
din Gaza, 215 palestinieni au 
fost neutralizați de focurile trase 
de soldații israelieni de pe partea 

cealaltă a graniței în timpul pro-
testelor, iar 8.000 au fost răniți. 
În ultimele luni, protestele săp-
tămânale au fost mai mici. Până 
acum, nouă din cele 97 cazuri de 
coronavirus confirmate pe teri-
toriile palestiniene au fost con-
firmate în Fâșia Gaza.

Spitalele din Gaza care au fost 
copleșite în timpul protestelor de 
rănile provocate de focurile de 
arme și amputări, se pregătesc 
acum să limiteze răspândirea co-
ronavirusului în enclava de coas-
tă formată din două milioane de 
palestinieni, mulți dintre ei locu-
ind în condiții foarte proaste.

Grupările palestiniene din Gaza au anulat protestele 
în masă planificate pentru săptămâna aceasta de-a 

lungul graniței cu Israelul pe fondul temerilor legate de 
răspândirea coronavirusului pe teritoriul dens populat, 

după cum au declarat sâmbătă organizatorii
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Despărţire alături de cei dragi

Spitalul va pune la dispoziția 
rudelor de gradul întâi echipa-
mente de protecție complete 

pentru ca aceștia să poată fi prezenți 
lângă cei dragi în ultimele clipe.

Profesorul Roni Gamzu, directorul 
Centrului Medical Souransky din Tel 
Aviv (Ichilov): „poveștile pacienților 
ce mor singuri sunt groaznice pentru 
mine ca om și ca director și nu pot îngă-
dui astfel de lucruri în sistemul nostru 
medical.

Sistemul sanitar a fost inflexibil în 
această privință, așa că aici la Ichilov 
am formulat indicații, cu aplicabilitate 
imediată, care le vor permite membri-
lor familiilor, purtând echipamente de 

protecție complete, puse la dispoziție de 
spital, să-și ia rămas bun de la cei dragi. 
E datoria noastră morală, în calitate de 
membri ai personalului medical și ființe 
umane. Nimeni nu va fi lăsat să moară 
singur la Ichilov – nu se va mai întâm-
pla asta – și cred că restul lumii ne va 
urma exemplul; așa s-ar cuveni.”

xvcbzfhgkshgkscaneascaGAZETA ACTUALITATEA

Centrul Medical Sourasky din Tel Aviv (Ichilov) a formulat 
instrucțiunile medicale pentru a le permite familiilor victimelor cu 
corona să-și ia rămas bun de la rudele pe moarte pentru a le oferi 

acestora ultimele momente de susținere

Oraşe închise

Orașul are 200.000 de locuitori și 
este al doilea după Ierusalim ca 
număr de cazuri, iar acest număr 

ar putea crește vertiginos, ținând cont de 
faptul că abia în urmă cu 10 zile, circa 
trei sute de oameni au participat la în-
mormântarea unui rabin. Bnei Brak-ul, 
unde locuitorii trăiesc în majoritate fără 
acces la tehnologie, și chiar televizor, o 
viață suspendată în timp, petrecută în 
rugăciune, este intens circulat, fiind o 
zonă de conexiune cu orașele vecine foar-
te tranzitată.

Cum știrile despre epidemie au ajuns 
mai greu la comunitățile ultraordoxe, 
care din motive religioase au acces limitat 
la internet și rețele sociale, numai apelul 
autorităților religioase i-au determinat 
să înțeleagă că situația este una foarte 
serioasă. Familiile numeroase locuiesc 

împreună în spații mici, 
iar în cartierele aglome-
rate viața lor a continuat 
aproape fără a fi conectată 
cu restul țării îngrijorate de 
epidemie.

Oficialii sanitari cred că circa 40% din 
comunitate ar putea fi infectată, în con-
dițiile în care adunările religioase și cele-
brările, inclusiv nunțile, au continuat să 
aibă loc în pofida interdicțiilor instituite 
în Israel. De acum, armata va fi cea res-
ponsabilă de aprovizionarea locuitorilor, 
care nu vor mai avea voie să iasă din case.

Astfel, Bnei Brak a fost decretată „zonă 
restricționată” la o ședință de cabinet care 
a avut loc joi seara. Poliția a pus cordoane 
în jurul orașului pentru a reduce intrările 
și ieșirile din oraș. Locuitorii nu vor mai 
putea părăsi orașul decât în circumstanțe 

excepționale. Doar rezidenții mai sunt 
primiți, ca și forțele de ordine, lucrătorii 
esențiali și jurnaliștii.

O brigadă de elită a Forțelor de apărare 
a fost chemată să se alăture celor 1.000 de 
polițiști locali pentru impunerea ordinii 
într-un oraș scăpat de sub control și de-
venit bombă epidemică gata să explodeze.

De asemenea se intenționează impu-
nerea aceluiși regim de izolare tatală și 
localităților Elad, Modiin Illit, Migdal 
Haemek și mai multe cartiere haredi din 
Ierusalim și Beit Shemesh. În general, se 
vor izola localitățile și comunitățile ultra-
religioase unde sunt aglomerări mari de 
populație.

Autoritățile au fost nevoite să închidă literalmente orașul 
ultraortodox Bnei Brak, devenit unul dintre focarele 

epidemice ale țării, după ce locuitorii săi nu s-au lăsat 
convinși să respecte măsurile de distanțare socială 

impuse de autorități

Statistică

Vârsta medie a decedaților din 
Israel era joia trecută de 79,8 
ani. Dintre aceștia, 64% au fost 

bărbați și 36% femei. 94% din victime-
le israeliene — toate în afară de două 
persoane — au avut peste 60 ani, ase-
menea mediei din Europa.

M a r e a 
ma jor i t a t e 
a victimelor 
d in  Is rae l 
aveau stări 
m e d i c a l e 
preexistente. 

Majoritatea victimelor 
Coronavirusului din Israel au 

fost persoane în vârstă cu stări 
medicale preexistente, similare 

mediilor înregistrate la nivel 
mondial



  GAZETA ROMÂNEASCĂGAZETA ROMÂNEASCĂ   ••  88 MarMar țț i ,  7  apri l ie  2020i ,  7  apri l ie  2020

„Vindecarea”
deKathleenO’Meara 

1839–1888)
Și oamenii au rămas acasă
și au citit cărți și au ascultat,
Și s-au odihnit și au făcut 
exerciții
și au făcut artă și s-au jucat
și au învățat noi moduri de a fi
și s-au oprit
și au ascultat mai atent
cineva medita
cineva se ruga
cineva dansa
cineva și-a întâlnit umbra
iar oamenii au început să 
gândească altfel
Și oamenii s-au vindecat.

Și în lipsa oamenilor care trăiau
în mod stupid, periculos,
fără sens și fără inimă,
Pământul începu să se vindece
iar când pericolul se sfârși,
iar oamenii se regăsiră,
se întristară pentru morți
și au făcut noi alegeri
și au visat la noi orizonturi
și au creat noi moduri de a trăi
și au vindecat complet pământul
la fel cum ei fuseseră vindecați.
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CARICATURA ZILEIAcad. prof. dr. Jean ASKENASY

Tableta zilei
Actualitatea Corona 

Pandemia COVID-19 se extinde pe toate continentele 
planetei. Așa cum am fost obligați să trăim în simbioză 
cu gripa după pandemia din 1918, vom fi obligați să 

trăim în simbioză cu Corona. Boala are 3 faze: 
1. Perioada de incubație fără simptome cu sau fără virus 

detectabil; 2. Perioada simptomatică cu tuse, febră și virus 
detectabil; 3) Perioada cu simptome severe respiratorii și cu 
virus masiv și detectabil. 

Întrebarea cardinală în fața medicinei este: de ce unii dez-
voltă boala și alții nu? Răspunsul este: prezența sau absența 
unei armonii a procesului de apărare al organismului sau al 
reacției imunologice. 

Există 2 forme de răspuns imunologic provocat de covid-19: a) răspuns antiviral 
specific adresat lui covid-19; b) răspuns antiviral nespecific care produce o masivă dis-
trugere a propriilor celule cu agravare progresivă și în 15% din cazuri, moarte. Cu alte 
cuvinte, sistemul imunologic este cel care decide soarta infecției virale.

Ce înseamnă răspuns imunologic specific sau optim? Un organism în bună stare 
a sănătății, cu o bază genetică fără defecțiuni (mutații). Pe viitor, progresul în studiul 
sistemului „Major-histocompatibility-complex antigen loci” (HLA) care este o parte 
integrantă din sistemul imunologic al organismului uman, va reuși să deschidă calea 
spre învingerea agentului viral Covid-19. 

Noțiunea de armonie este legată în special de un domeniu despre care se știe cel 
mai puțin: cum acționează asupra creierului, muzica. Se intuiește că armonia muzicală 
este o combinație de note muzicale (compoziție) balansată, coherentă, proporționa-
lă, simetrică, de contra punct ideal. Factorul comun ale tuturor acestor definiții este 
„echilibrul”. Un echilibru care conferă muzicii „unitatea armonică”, opusă asimetriei, 
discordanței și incoherenței. În biologie și medicină, viața este și ea armonioasă sau 
nearmonioasă, echilibrată sau dezechilibrată. 

Walter Bradford Cannon (1871-1945) șef al departamentului de fiziologie al Univer-
sității Harvard, a descris conceptul de „homeostazie” și binecunoscutul fenomen „fight 
or flight response” (decizia creierului în fața unei primejdii iminente de a te angaja 
în luptă sau a fugi). Conceptul de homeostazie este fundamental pentru înțelegerea 
procesului imunitar al organismului omenesc. 

Un al doilea cercetător care stabilește valoarea incontestabilă a armoniei în biologie 
și medicină, a fost Claude Brenard (1823-1878). El este descoperitorul importanței 
„mediului interior” (milieu intérieur) care este sinonimul „homeostaziei”. Constanța 
mediului interior conferă vieții independența și protecția organismului. Mecanismul 
de a te menține este conferit de armonia mediului interior al corpului, în ciuda schim-
bărilor mediului extern, sau a variațiilor mediului înconjurător. Idee pe care Cannon 
o numește „homeostazie”. Constanța mediului interior relativ la modificările perma-
nente ale mediului exterior este dovedită de el prin studiile diferitelor otrăvuri asupra 
organismelor. 

Dizarmina sau dezechilibrul mediului interior sau al homeostaziei stă la baza bo-
lii intitulate Corona. Vindecarea de Corona depinde de rearmonizarea homeostaziei; 
moartea înseamnă incapacitatea de a readuce mediul interior la armonia homeostatică.
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Nu vor lipsi ouăle

Cererea crește 
de obicei cu 
20% înain-

tea sărbătorii de Pe-
sah. În acest an, pe 
fondul pandemiei 
de coronavirus, ce-
rința pentru ouă a 
ajuns într-un punct 
extrem, cumpără-
torii golind efectiv rafturile supermarketurilor.

Ministerul Agriculturii a anunțat săptămâna trecută 
că va crește, de asemenea, cota de import fără taxe va-
male pentru alte 100 de milioane de ouă.

Pentru a se asigura că ouăle ajung înainte de Pesah, 
ministerele Agriculturii și Finanțelor au declarat că au 
luat măsura excepțională pentru a convinge companiile 
maritime să își schimbe rutele, permițând atât importuri 
mai mari, cât și mai rapide.

xvcbzfhgkshgkscaneascaGAZETA CORONAVIRUS

Guvernul va subvenționa importul de milioane 
de ouă pentru a asigura stocul necesar de 
ouă pentru Pesah, a declarat vineri biroul 

premierului

Tragedia Coronavirusului

Una dintre victimele din țara 
noastră este Tamar Levy-Pe-
retz de 45 de ani care a lăsat în 

urma ei doi copii gemeni orfani. Tamar 
și soțul ei își doriseră foarte mult copii. 
Au încercat zeci de tratamente medicale 
și pănă la urmă au reușit cu fertilizarea 

in vitro să aibă doi gemeni minu-
nați. Din păcate, tatăl copiilor n-a 
putut să se bucure prea mult de 
copilași. La câteva luni după ce 
aceștia s-au născut, a făcut un infarct 
și a murit.

A fost foarte greu pentru Tamar dar 
a știut că trebuie să rămână pu-
ternică de dragul copiilor ei. Dar 
virusul ucigaș n-a ținut seama 
că femeia are doi copii micuți 
de numai 4 anișori. Tamar, o fe-
meie sănătoasă în general, s-a in-
fectat cu Coronavirusul, a făcut 
complicații și a murit. Rudele și 
o țară întreagă au fost în șoc. Să 
vezi cum două suflete nevinova-
te de numai 4 ani au rămas fără 

părinți e tragic.
Oamenii au considerat că este o res-

ponsabilitate colectivă să aibă grijă de 
acești tineri orfani. O asociație carita-
bilă a început să strângă fonduri pen-
tru micuți și în numai 24 de ore s-au 
adunat 2 milioane de șekeli. În plus, 
foarte mulți oameni au donat hăinuțe 
și tot felul de obiecte folositoare pentru 
copiii mici.

Gemenii vor fi adoptați de mătușa 
lor, însă campania de donare a sublini-
at că oamenii caută cu adevărat cum să 
ajute și să facă voluntariat pentru a fi 
uniți în fața Coronavirusului.

Actuala pandemie mondială a omorât deja peste 64.000 de 
persoane în întreaga lume. Nici în Israel virusul nu a fost mai 

iertător; sunt peste 45 de persoane care și-au pierdut viața iar 
numărul lor este în creștere

Ajutoare, dar după Pesah

Familiile cu cel mult patru copii vor primi pentru fiecare din 
aceștia 500 șekeli. Cetățenii în vârstă vor primi și ei 500 
șekeli, banii fiindu-le plătiți direct în conturile bancare, fără 

alte formulare.
Cabinetul a mai aprobat subvenții de urgență pentru israelienii 

independenți ale căror afaceri au fost lovite de pandemia corona-
virusului. Fondurile vor fi destinate întreprinderilor care au înre-
gistrat o scădere de cel puțin 25% de la începutul crizei din Israel 
în martie, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Pentru 
întreprinderile care au început operațiunile după martie 2019, 
suma va fi calculată în funcție de venitul lor mediu lunar până la 
criză. Afacerea trebuie să fi funcționat între 1 septembrie 2019 și 
29 februarie 2020. Subvenția se va aplica numai persoanelor al 
căror venit lunar mediu se situează între 2.000 și 20.000 șekeli 
lunar și au peste 20 de ani. Destinatarii vor primi 65% din venitul 
lor lunar mediu, dar nu mai mult de 6.000 șekeli. 

Subvențiile vor fi probabil plătite săptămâna aceasta.
Un al doilea val de subvenții menit să acopere cheltuielile din 

aprilie este de așteptat să fie în valoare nominală de până la 8.000 
șekeli pentru fiecare destinatar.

Executivul a anunțat o nouă serie de stimulente pentru 
gestionarea crizei provocate de Coronavirus, menite 

însă să sosească după sărbătoarea de Pesah

Tamar Levy-Peretz (zl)Tamar Levy-Peretz (zl)
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Coşuri de Pesah 
prestabilite

Dar febra cum-
pă ră tu r i l o r 
există.

Levy, CEO-ul lan-
țului Rami Levy a de-
clarat că lanțul a găsit 
o soluție: le oferă cli-
enților un coș cu 57 de 
produse, care va fi pre-
gătit dinainte și poate 
fi livrat în 72 ore de la plasarea comenzii.

Lista de produse a fost întocmită împreună cu Ministerul 
Economiei și Industriei, iar coșul costă 767 șekeli. El include, 
printre altele, un bax de 6 sticle de apă minerală, un kilogram de 
carne tocată, vin dulce Kiddush, vin roșu, sărățele kasher pen-
tru Pesah, 1 kg pulpe superioare de pui și 2 kg pulpe inferioare 
de pui, un kg file de somon, hummus, brânzeturi, matza, orez, 
legume, cafea, ton și ouă.

Și Shufersal a pregătit un coș cu produse de Pesah pentru 
clienți, care le oferă clienților un „coș rapid și limitat de pro-
duse” ce poate fi comandat online, pentru a permite extinderea 
serviciilor de livrare. 

Coșurile care vor conține o varietate de produse „semnificativ 
mai restrânsă” decât cea disponibilă în magazine, poate fi livrat 
în termen de 72 ore de la plasarea comenzii. 

Atât Shufersal cât și Rami Levy au declarat că lipsurile de 
care s-au plâns clienții — inclusiv ouăle și alte alimente — sunt 
provizorii, iar rafturile goale sunt completate la loc.

Anul acesta, Israelul și-a instruit cetățenii să 
organizeze tradiționala masă de Seder doar acasă 

fără musafiri pentru a combate răspândirea virusului

Ministrul infectat

Litzman și soția lui „se simt amândoi bine, primesc 
tratament corespunzător și stau în carantină acasă 
și sub supraveghere în conformitate cu instrucți-

unile Ministerului Sănătății”, se spune în comunicat.
Yaakov Litzman, rabin născut în Germania și care a 

emigrat în Israel la 20 de ani după Holocaust, locuind în 
prezent la Ierusalim, are 71 de ani și este membru al par-
tidului ultraortodox așkenazi Iudaismul Unit al Torei.

Noul tip de coronavirus s-a propagat mult mai repede 
în mediile ultraortodoxe comparativ cu părțile laice ale 
Israelului.

Oficialii Ministerului Sănătății au instalat, joi, un 
computer și internet la casa ministrului. Problema era 
că Litzman, provenind din ramura Gur Hasidic, nu avea 
computer, laptop, smartphone sau chiar conexiune la 
internet la domiciliul său din Ierusalim. Pentru ca el să 
lucreze de acasă - ca majoritatea miniștrilor - avea nevoie 
de o modalitate de a comunica prin apel video cu alți 
oficiali ai ministerului și ai guvernului.

Ministrul sănătății, Yaakov Litzman și soția sa, 
Hava, au fost testați pozitiv pentru coronavirus, 

a anunțat, joi, ministerul, într-un comunicat

Persoane în vârstă  
evacuate din Bnei Brak

S-a decis mutarea vârstnicilor în-
tr-un hotel administrat de Co-
mandamentul Tzahal al Frontului 

Intern și lăsarea celorlalți vârstnici (de 
60-80 ani) în carantină strictă la domi-
ciliu. Numărul pacienților cu coronavi-

rus din orașul ultra-religios a depășit 
1000 de suflete.

Tzahal a anunțat că 12.000 soldați 
implicați în susținerea luptei împotriva 
coronavirusului, răspund la întrebările 
civililor pe liniile de asistență hotline, 

distribuie hrană și medicamente persoa-
nelor vârstnice și celor cu dizabilități și 
administrează centrele de carantină din 
țară.

Ministrul de Interne, Arie Deri și Ministrul Apărării, Naftali 
Bennett, au dispus joi evacuarea a circa 4.500 persoane cu vârsta 

de peste 80 ani din Bnei Brak într-un hotel din afara orașului 
pentru a-i proteja de răspândirea rapidă a coronavirusului în oraș
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Înăsprirea  
controalelor de Pesah

Poliția se teme că mulți israelieni vor ignora regulile de 
distanțare socială și vor găzdui sau participa la reuniuni 
numeroase în familie, așa cum este tradiția în noaptea 

de Seder. „Poliția va fi prezentă în spațiile publice cu întăriri și 
va monta blocaje rutiere pe drumurile din orașe și cele dintre 
ele” potrivit unei surse a poliției. „Nu vom fi îngăduitori în 
noaptea de Seder. Vor fi controale sporite iar cei ce încalcă 
ordinele, vor fi amendați.”

Ministrul Siguranței publice, Gilad Erdan, a spus că opera-
țiunea poliției va începe în zorii zilei de miercuri și va include 
prevenirea adunării mulțimilor de oameni în supermarketuri 
înaintea sărbătorii.

Israelienilor li s-a cerut, începând de miercurea trecută, să 
rămână în locuințele lor cu excepția cazurilor în care partici-
pă la câteva activități aprobate, incluzând mersul la serviciu, 
cumpărarea de hrană și medicamente sau plimbările scurte pe 
o rază de cel mult 100 metri de locuință. Cei prinși că încalcă 
regulamentul sunt pasibili de amenzi de peste 500 șekeli sau 
pedeapsă cu închisoarea.

Autoritățile își vor intensifica raziile de verificare 
a respectării regulilor de izolare în prima seară 

de Pesah, 8 aprilie, potrivit declarațiilor făcute de 
surse din Poliția Israeliană și ministerul poliției
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Paştele Creştin Ortodox

Chiar dacă cele trei mari obiective religioase din Ie-
rusalim, Zidul Plângerii, Mormântul Sfânt și mos-
cheea Al-Aqsa, sunt închise, Israelul a anunțat că 

va colabora cu autoritățile religioase pentru ca, în ciuda 
izbucnirii virusului, creștinii să poată susține ceremonia 
de Paște și să se poată împărtăși Sfântul Foc.

Israelul lucrează cu guvernele străine și cu liderii creștini 
ortodocși pentru a se asigura că unul dintre cele mai vechi 
și misterioase ritualuri - ceremonia Luminii Sfinte - se va 
putea ține, în ciuda focarului de coronavirus.

În fiecare an, mii de pelerini vin în Orașul Vechi al Ie-
rusalimului la Biserica Sfântului Mormânt - construită pe 
locul unde Iisus a fost răstignit, îngropat și înviat - pentru 
ceremonia de dinainte de Paște.

Clerici ortodocși de rang înalt intră în Edicul, capela 
mică care marchează locul mormântului lui Iisus, și ies cu 
lumânări aprinse miraculos cu „Lumină Sfântă”, ca mesaj 
pentru credincioși.

Din cauza interzicerii adunărilor publice din acest an, 
datorate pandemiei Coronavirus, oficialii au anunțat că 
ceremonia din 18 aprilie va fi limitată la 10 lideri religioși 
din diverse confesiuni ortodoxe. De asemenea, s-a pus la 
punct o modalitate creativă de a livra flacăra comunităților 
din întreaga lume pentru a evita carantinarea demnitarilor 
străini veniți să ridice Focul Sfânt. Aceștia vor primi „Lumi-
na Sfântă” direct în avion, fără să coboare în Israel și se vor 
întoarce imediat acasă.

Credincioșii români 
pot urmări online sluj-
bele transmise zilnic 
de „Biserica Ortodoxa 
Română Ierusalim” pe 
pagina de Facebook. 
Zilnic, mii de oameni 
participă la slujbele 
conduse de arhiman-
drit Teofil Anăstă-
soaie, reprezentantul 
Patriarhiei Române la 
Locurile Sfinte și Su-
periorul Așezămintelor 
Românești. În acest fel, 
chiar dacă biserica este 
închisă pentru public, 
credincioșii din toată 
lumea pot participa în 
mod activ la ceremoni-
ile religioase.
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Jefuită de un român

În vârstă de 33 de ani, acesta a 
fost prins cu bijuterii, ceasuri, 

medalii și timbre de valoare, care 
aparțineau celebrei actrițe.

„Ea mi le-a făcut cadou”, a în-
cercat să se apere românul. Acesta 
a fost angajat de Lollorigida ca să 
îi renoveze apartamentul. „E ade-
vărat, a lucrat la mine din sep-
tembrie până în martie. Dar nu 
i-am făcut niciun cadou”, a declarat 
actrița.

Lollobrigida nu a depus plânge-
re pentru că nu observase dispariția 
obiectelor. Polițiștii le-au găsit din 
greșeală, când au fost chemați la un 

scandal care a avut loc într-un aparta-
ment din Roma.

Bunurile furate se aflau într-un ser-
tar, alături de un pistol. Românul a 
fost arestat pentru furt și pentru că se 
afla în posesia unei arme fără permis.

Nave de luptă

Comenzile au fost plasate compa-
niei germane de apărare Thys-
senkrupp Marine Systems.

Consiliul Federal de Securitate a 
dat undă verde livrărilor, prin decizii 
anunțate marți de ministrul german 
al economiei, Peter Altmaier, într-o 
scrisoare către comisia parlamentară 
de economie.

Consiliul și-a dat de asemenea ac-
ceptul pentru exportul de muniții în 
valoare de 179 de milioane de euro de 
către societatea Rheinmetall în Qatar.

Pakistanul va primi și el un avion 
torpilor de vânătoare de la Rheinland 
Air Service, în timp ce 72 de rachete 
de la Diehl Defense vor fi exportate 
în Filipine.

Egiptul a fost al treilea dintre cei 
mai importanți cumpărători de echi-
pamente militare din Germania anul 
trecut, importând produse în valoare 
de 802 miliarde de euro.

Acest parteneriat a fost sursa 
unor controverse din cauza neres-
pectării drepturilor omului de către 
președintele egiptean Abdel-Fattah 
al-Sissi.

Egiptul luptă de asemenea în cadrul 
unei coaliții conduse de Arabia Saudită 
în Yemen. Germania a suspendat livră-
rile de echipamente militare în Ara-
bia Saudită din cauza războiului său 
sângeros împotriva rebelilor houthi, 
susținuți de Iran, în Yemenul devastat 
de război.

Germania a aprobat livrarea 
unui submarin către Egipt și a 

patru nave de război către Israel

O „palmă” care  
va rămâne în istorie

În timp ce cutiile, atât de 
necesare americanilor, 

erau descărcate pe Aeropor-
tul JFK din New York, s-a 
descoperit că modelul Aven-
ta-M era fabricat de o firmă 
rusă sancționată. Grupul me-
dia rus RBC a identificat că 
producătorul este Uzina de 
Inginerie a Instrumentelor 
Ural (UPZ), cu sediul în Chelyabinsk, la aproape 1.000 de mile est de Moscova. 
UPZ face parte din concernul Radio-Electric Technologies (KRET). Cei de la 
KRET au fost sancționați de SUA în 2014, iar firmelor și cetățenilor americani 
li s-a interzis să mai facă afaceri cu ei. 

Livrarea ventilatoarelor a avut loc după o convorbire telefonică între 
președintele Donald Trump și președintele Vladimir Putin. Misiunea a fost 
caracterizată de către Kremlin ca fiind una umanitară și s-a presupus că echi-
pamentul a fost o donație a Federației Ruse. Mișcarea a provocat o furtună de 
ambele părți ale Atlanticului. Criticii lui Trump spun că acordul va fi folosit de 
către Putin în scopuri de propagandă, iar criticii lui Putin sunt supărați că Rusia 
scoate din țară echipamentele de care are atât de mare nevoie în această perioadă.

Moscova a trimis vineri la New York aparate medicale de ventilație 
fabricate de o companie rusă care în prezent este supusă sancțiunilor 

americane, pentru a o ajuta să combată pandemia de coronavirus

Un român a fost arestat în Italia, pentru că a furat mai multe 
obiecte de valoare din casa Ginei Lollobrigida

Gina LollobrigidaGina Lollobrigida



••  GAZETA ROMÂNEASCĂGAZETA ROMÂNEASCĂ 1313MarMar țț i ,  7  apri l ie  2020i ,  7  apri l ie  2020

xvcbzfhgkshgkscaneascaGAZETA EXTERNĂ

Quarantine Vision

„Quarantine Vision 
2020’’ este deschis tuturor 
persoanelor care au un cont 
activ pe rețeaua de sociali-
zare Instagram, chiar dacă 
instrucțiunile, prezentate 
de membrii trupei în lim-
ba rusă, au fost publicate 
săptămâna aceasta.

Doritorii trebuie să 
compună un cântec, să se înregistreze interpretându-l într-un vi-
deoclip cu durata de maximum un minut, după care să-l încarce 
pe pagina de Instagram însoțit de un slogan care semnifică în rusă 
„Quarantine Vision 2020’’. „Nu fiți timizi”, au spus cei din formație 
în clipul care prezintă concursul. „Scopul principal al acestui proiect 
este să ne ajutăm unii pe ceilalți să depășim aceste momente dificile”.

Little Big, o trupă de muzică rave din al doilea oraș ca mărime 
din Rusia, Sankt Petersburg, trebuia să reprezinte Rusia la concursul 
Eurovision, programat să se desfășoare în mai, în Olanda, anulat 
luna trecută din cauza epidemiei de coronavirus.

Melodia creată de Little Big pentru versiunea alternativă a con-
cursului Eurovision, „Quarantine Vision’’, care promovează izolarea 
la domiciliu ca măsură de prevenire a transmiterii bolii, îi are drept 
protagoniști pe doi dintre membrii trupei îmbrăcați în travesti, unul 
dintre aceștia fiind prezentat drept „regina carantinei’’.

Germania acuză SUA  
de „piraterie”

Nemții susțin că SUA a privat 
astfel alte state de posibilitatea 
de a le achiziționa, în condiți-

ile unei cereri tot mai mari de astfel de 
produse la nivel global.

Aproximativ 200.000 de măști N95 
au fost deturnate către Statele Unite în 
timp ce erau transferate între avioane 
în Thailanda, potrivit autorităților de 
la Berlin, care afirmă că au comandat 

măștile pentru polițiști.
Andreas Geisel, Ministrul de 

stat al Internelor din Berlin, a de-
scris acțiunea ca fiind „un act de piraterie 
modernă” și a cerut Guvernului german 
să solicite Washingtonului să se confor-
meze regulilor comerțului internațional.

Acuzațiile germane se adaugă unui 
val de plângeri vizând practicile utilizate 
de administrația Trump în această peri-

oadă, pentru a obține materiale sanitare.
Conform BBC, Trump a declarat, la 

ședința zilnică pe tema pandemiei de co-
ronavirus, că autoritățile au luat în cus-
todie 200.000 de măști N95, 135.000 de 
măști chirurgicale și 600.000 de mănuși. 
El nu a precizat cum au ajuns acestea în 
posesia SUA.

Pasionații concursului Eurovision, a cărui ediție de 
anul acesta a fost anulată din cauza pandemiei de 
COVID-19, pot lua parte la un concurs alternativ 

online, inițiat de trupa rusească Little Big

SUA au fost acuzate de „piraterie modernă” după ce ar fi 
deturnat un transport de măști de protecție destinat Poliției 
germane și ar fi supralicitat pentru achiziția de materiale de 

protecție în contextul pandemiei de coronavirus

Atac în Franţa

Una dintre persoane se află în stare gravă și 
medicii sunt rezervați în privința șanselor 
sale de supraviețuire.

Presupusul autor al acestei agresiuni a atacat mai 
multe persoane într-un magazin și pe strada din 
centrul localității, înainte de a fi arestat. În plină 
pandemie de COVID-19, populația franceză tră-
iește în prezent în a treia săptămâna de izolare la 
domiciliu.

Poliția judiciară din Lyon, estul Franței, se ocupă 
de anchetă. Parchetul național antiterorist francez, 
în legătură cu parchetul orașului Valence, evaluează 
„în prezent” situația pentru a ști dacă acest atac 
intră sub incidența atribuțiilor sale.

Un bărbat a atacat cu cuțitul sâmbătă 
dimineața mai multe persoane în localitatea 

Romans-sur-Isere din sud-estul Franței, 
făcând doi morți și șapte răniți,  

înainte de a fi reținut
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Examene finale de liceu, reduse  
pe perioadă nedeterminată

Examenele vor începe pe 22 iunie 
și elevii vor avea de dat doar în-
tre trei și cinci examene, în locul 

celor șase-șapte obișnuite.
Se va da un examen obligatoriu la 

matematică, urmat de unul la engleză 
și ebraică sau arabă (în funcție de limba 
vorbită de elev). Liceenii mai pot da exa-
men la educație civică, literatură, istorie 
sau studii biblice. În plus, ei pot fi testați 

la științe – chimie, fizică, biologie sau in-
formatică. Se va ține cont de întreruperea 
studiilor și examenele se vor întinde pe 
o perioadă de cinci săptămâni, în fiecare 
săptămână dându-se examen la o singu-
ră materie. La unele obiecte, se va lua în 
considerare și activitatea școlară, iar ele-
vii vor fi examinați prin mai multe teste 
grilă. Ministrul Educației, Rafi Peretz, a 
declarat că, prin acest plan, se urmărește 
să se asigure că elevii pot absolvi liceul în 
ciuda perturbării provocate de pandemie.

Ministerul se pregătește pentru trei 

scenarii: redeschiderea școlilor; continu-
area învățământului de la distanță sau re-
deschiderea școlii, dar cu restricții. 

Totuși, Directorul General al Minis-
terului Educației, Shmuel Abuav, a spus 
miercuri că nu sunt șanse ca școlile să se 
reia pe 19 aprilie după sărbătoarea de 
Pesah. 

În Israel, 2,2 milioane de elevi din ci-
clul primar, secundar și liceal stau acasă 
din 13 martie în urma deciziei guvernu-
lui de a închide școlile în încercarea de a 
încetini răspândirea noului Coronavirus. 

Elevii liceelor israeliene vor susține un număr redus de examene pentru 
calificativele finale de absolvire „bagrut” din cauza pandemiei de 

coronavirus, potrivit anunțului făcut miercuri de Ministerul Educației

Ajutor pentru  
cetăţenii români

În contextul epidemiei CO-
VID-19, Ministerul Afa-

cerilor Externe (MAE) reco-
mandă cetățenilor români 
din afara granițelor, aflați în 
situații dificile, să contacteze 
misiunea diplomatică sau ofi-
ciul consular din statul în care 
se află.

La sosirea în România, 
măsurile impuse de autorități 
prevăd instituirea izolării la 
domiciliu pentru o perioadă 
de 14 zile, pentru toate per-

soanele asimptomatice care 
sosesc din țările unde sunt 
confirmate cel puțin 500 de 
cazuri (zone galbene, Israel).

Pentru notificarea prezen-
ței în statele în care se află la 
acest moment și comunicarea 
datelor de contact, românii 
din străinătate pot lua legătu-
ra cu misiunile diplomatice, 
ale căror contact sunt dispo-
nibile aici:

www.mae.ro/
romanian-missions

Ministerul român de externe a lansat o linie 
telefonică specială pentru românii din afara 
granițelor în contextul epidemiei Covid-19.

Telefon: 004 021 431 20 59

Apă, scumpă apă

Nivelul Mării Galileii a crescut cu 1,5 centimetri 
pe zi în ultima perioadă, relatează Autoritatea 
Israelului pentru Apă care a hotărât deschide-

rea barajului la capătul sudic al lacului, lângă Kibutzul 
Deganya. Zăpada abundentă care s-a așezat pe Muntele 
Hermon, se va topi în curând și apa va curge în lac. 
Specialiștii spun că totuși mai este nevoie de o ploaie 
zdravănă pentru ca lacul să atingă nivelul maxim de 
-208,80 metri sub nivelul mării.

Ploi binefăcătoare am avut din belșug în 
această iarnă. Încă patru centimetri de ploaie 
s-au adăugat vineri în Kinneret iar lacul este 
acum la doar 36 de centimetri de nivelul său 

maxim
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Parcări pentru avioane

Autoritatea aeroporturilor din Israel a hotărât să trans-
forme Aeroportul Ramon de lângă Eilat într-un loc de 
parcare pentru aeronave. Problema cu care trebuie să 

facă față în prezent industria aeronautică, este găsirea de locuri 
pentru a parca mai mult de 7.500 de aeronave la sol, ceea ce 
reprezintă cea mai mare parte a flotei aeriene de pasageri la 
nivel mondial care este de aproximativ 8.800 de aeronave.

Pe unele aeroporturi, printre care Aeroportul Charles de 
Gaulle din Paris și Aeroportul Hartsfield Jackson din Atlanta, 
pistele au fost transformate în locuri de parcare pentru aerona-
ve nefolosite, la fel ca și aeroporturile abandonate, companiile 
aeriene încercând să găsească cele mai ieftine locuri pentru a-și 
parca flotele până când vor genera din nou venituri.

Deja două companii aeriene străine vor începe să trimită 
aeronave în Israel pentru parcare.

xvcbzfhgkshgkscaneascaGAZETA DE AZI

Cu activitatea oprită, companiile aeriene din lume 
au nevoie de spațiu pentru a parca aproximativ 

7.500 de avioane

Întreceri amânate

În urma lor, s-a decis amânarea celei 
de-a 21-a ediții a Jocurilor Macca-

biah cu un an, adică din vara anului 
2021 până în 2022. Ediția 21 a Jocuri-
lor Maccabiah se va desfășura în peri-
oada 12-26 iulie 2022. Ceremonia de 
deschidere va avea loc pe 14 iulie iar 
ceremonia de închidere pe 25 iulie.

Prima ediție a Jocurilor Maccabiah 
a avut loc în 1932 la Stadionul Macca-
biah din Tel Aviv și, cu excepția celui 
de-al Doilea Război Mondial, nu a fost 
anulată nici o ediție, Jocurile Macca-

biah fiind orga-
nizate întotdeau-
na la un an după 
Olimpiadă.

Amânarea cu un an îi va ajuta pe li-
derii din Maccabi, pe șefii de delegații 
și comitetul de or-
ganizare din Israel 
să-și revină din criza 
provocată de coro-
navirus și să conti-
nue recrutarea unui 
număr record de 

atleți la „Jocurile Olimpice Evreiești.”
10.000 atleți din 85 țările – ambele 

cifre record – au con-
curat la ediția Macca-
biah din 2017, deve-
nită a treia cea mai 
numeroasă compe-
tiție din lume după 
Jocurile Olimpice.

Conducerea Uniunii Mondiale Maccabi și Comitetul 
de Organizarea a Jocurilor Maccabiah au purtat joia 
trecută o serie de dezbateri ample cu participarea 

liderilor din Maccabi și a șefilor de delegații

Bătrânii, rămaşi singuri 
acasă, ţinta escrocilor

Primul caz a fost cel al unei femei singure care a auzit 
bătăi în ușă noaptea târziu. Un bărbat de după ușă 
i-a spus că a venit să-i livreze mâncare. Cum femeia a 

spus că nu a comandat nimic, răspunsul a fost că cineva i-a 
trimis hrană. Când femeia a întrebat numele expeditorului 
bărbatul a re-
fuzat să-i răs-
pundă. Feme-
ia nu a vrut să 
deschidă ușa, 
drept pentru 
care, în cele 
din urmă, băr-
batul a plecat.

În al doilea 
caz, doi băr-
bați au venit la 
locuința unui cuplu în jur de șaptezeci de ani și le-au spus 
că au fost instruiți de Ministerul Sănătății să efectueze un 
test de depistare a infectării cu coronavirus. Cei doi soți au 
antecendente medicale și ceva din felul cum le-au vorbit 
bărbații le-a trezit bănuieli așa că au sunat la Poliție ca să 
verifice și li s-a spus că nimeni nu fusese autorizat să se 
prezinte la domiciliul lor pentru a-i testa.

În țară circulă povești similare din alte surse. Prin ur-
mare, e recomandabil să adăugați în lista de contacte tele-
fonice numărul poliției 100 și numărul centrului Magen 
David Adom 101 și să nu deschideți ușa decât persoanelor 
cunoscute.

În Israel, se știe că multe persoane cu vârsta 
peste 50 ani locuiesc singure, mai ales femei. 
Din cauza situației de izolare, ele au devenit 

ținta escrocilor și a falșilor negustori, lipsiți de 
scrupule, care pretind că livrează mâncare sau fac 

teste de depistare a infectării cu Coronavirus
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Scrisori de la cititori
Bucură-te de Pesah!

Câțiva cititori, nemulțu-
miți de izolarea impusă 
de pandemia mondială 

a Coronavirusului, ne-au între-
bat cum pot să fie bucuroși și 
fericiți de Pesah, așa cum scrie 
în Tora că suntem obligați de 
comandamentul Divin să ne 
bucurăm de Pesah, așa cum 
făceam în fiecare an. Ce mul-
țumire sufletească pot avea dacă sunt obligați să petreacă 
sărbătorile în singurătate, departe de copii, nepoți, rude sau 
prieteni și să trăiască cu frica de a se molipsi de Coronavi-
rus. Răspunsul nu este simplu, așa că am apelat la rabinul 
comunității, rav. I. Wasserman, care ne-a spus:

„Trebuie să ne bucurăm de Pesah chiar și în condițiile 
dure în care ne aflăm. Fiecare dintre noi trebuie în acest an 
să se pregătească de Seder nu numai prin curățenia casei sau 
cumpărături, ci să facă toate pregătirile ca și cum ar urma 
să petreacă Pesahul alături de familie și prieteni.

Miercuri, după amiaza, în ajun de Seder Pesah, apelați 
familia, prietenii și pe toți apropiații. Astăzi, prin tehnica 
modernă, îi puteți auzi și vedea prin video. Felicitați-vă 
unii pe alții ca și cum ați fi împreună, spuneți copiilor și 
nepoților să cânte cântecele de Seder și fredonați împreună 
cu ei. Astfel bucuria este comună, chiar dacă sunteți depăr-
tați fizic, inimile voastre vor fi aproape. Concentrați-vă pe 
bucurie și fapte bune, îmbrăcați-vă în haine de sărbătoare, 
pregătiți o masă cu bunătăți, prăjituri, flori și bucurați-vă 
cu familia, nu vă gândiți nicio clipă că sunteți singuri, nu 
lăsați tristețea și frica să vă domine.

Bucuria este o cale potrivită și bună ca să vă întăriți cu 
toții în aceste vremuri grele. Realitatea în care ne aflăm 
acum, necesită susținere reciprocă iar bucuria este un in-
strument important pentru a depăși frica și necazurile.

Îndeplinirea Comandamentului Divin „Bucură-te de 
Pesah” nu se anulează niciodată. Fiecare experiență cu care 
ne confruntăm, este un nou test pentru a ne consolida cre-
dința în Dumnezeu.

Amintiți-vă, suntem încă în mijlocul epidemiei și cu toții 
vom continua să ne rugăm pentru sănătatea tuturor bolna-
vilor, găsirea de medicamente iar credința în Dumnezeu ne 
va ajuta să învingem Coronavirusul în curând.

Binecuvântăm și le mulțumim tuturor acelora care se 
ocupă și luptă în aceste zile: medici, personal sanitar, ar-
mata, MDA, pompieri și celor care se confruntă cu condiții 
dificile pentru menținerea sănătății noastre.

Pesah cu bucurii și cu ajutorul lui Dumnezeu în anul 
viitor vom sărbători cu întreaga familie. Amen!”

xvcbzfhgkshgkscaneascaGAZETA BLITZ

Dr. Ernest HUȘANU

Neparalele -  
Scrisoare către un vecin

Există un „Raport al Fericirii Mondiale”, prezentat de 
Ziua Internațională a Fericirii (20 martie), realizat pe 

baza sondajelor de către „Grupul de Sondare Mondial”. 
Criteriile de clasificare se bazează pe analiza multor date 
precum: venitul, speranța de viață sănătoasă, asistența so-
cială, libertate, încredere, generozitate ș.a. La clasificarea 
orașelor cu cei mai nefericiți locuitori sunt cei din orașul 
Gaza. Ocupă poziția 125 din cele 153 de țări testate. Am 
rămas – oarecum – uimit! De ce declari minciuni, vecine 
palestinian, posibil și „hamasnic”? Nu ești fericit?

Te văd în serile de vineri lângă gardul care ne desparte. 
Ești vesel și activ alături de mulți prieteni de-ai tăi. Vă 
adunați cu entuziasm, în mod festiv. 

Ți-ai făcut rost de baloane. Destul de mari și frumos 
colorate. Pari darnic față de vecinii tăi de peste gard, oa-
meni pașnici și iubitori de liniște și pace. 

Ca distracția să fie tare, introduci câte ceva în baloane: 
gaz inflamabil, substanțe explozive, efectul „festiv” să fie 
sonor și totodată incendiar. 

Te gândești, de bună seamă, ce lumini vor apărea din 
flăcările ce cuprind plantele și copacii vecinilor! Distracție, 
nu glumă!

Te bucuri alături de prietenii tăi: să fie nopți de feerie! 
Contrar întunericului care vă înconjoară. 

Te-aș ajuta să răspunzi la sondajul publicat:
- Venituri: le primești în dolari pentru distracțiile tale 

nocturne. 
- Speranță de viață sănătoasă: O deții! Altfel nu te-ai 

preocupa de jocuri cu artificii explozibile.
- Libertate: ai multă libertate, mai ales de a ataca așe-

zările oamenilor pașnici cu jocuri de artificii explozibile.
Generozitate: din plin și fără reținere, când ai la înde-

mână baloane colorate, rachete jucăușe care ajung unde 
dorești!

Te bucuri că pentru asemenea distracții primești sti-
mulente în dolari de la alți prieteni care te încurajează și 
îți admiră neîncetatele tale fapte de vitejie cu distracții 
fumigene și arzătoare. 

Te bucuri – sau te-ai bucura – știind că unii dintre pri-
etenii tăi de joacă au trecut printr-o spărtură a gardului, 
având la ei cuțite lungi și arme automate. 

Iată că ai venituri, speranțe, libertate, generozitate și 
bucuria realizărilor tale. 

De ce să fii trecut pe lista celor „nefericiți”?
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xvcbzfhgkshgkscaneascaGAZETA COTIDIAN

Matei GRISARU

Aripa ocrotitoare  
a ţării-mamă

Știam că după anii obo-
sitori de armată, o mare 
parte din tineri au în 

general tendința să se „aeri-
sească” zburând pe meleaguri 
străine, poate în special în 
America de Sud, în India dar 
și în alte țări situate pe toate 
continentele globului. Măr-
turisesc însă sincer, nu știam 
că un număr de ordinul mii-
lor, poate chiar și al zecilor de 
mii de tineri dar și cei trecuți 
de prima tinerețe se află con-
comitent departe de țară, de-
parte de locurile în care s-au 

născut sau de locurile în care 
au venit ca olimi hadașim, lo-
curi în care au învățat în care 
au avansat în viață și care, 
printre altele, le-au permis 
să își ofere posibilitatea unor 
călătorii la care noi, tinerii 
din timpul comunismului, 
nu gândeam, poate chiar nici 
nu visam, conștienți fiind că 
visul cu ochii deschiși are și el 
anumite limite.

Dar iată că a venit epide-
mia sau pandemia, cum vreți 
să o numiți pe corona viru-
sului pe care dorim să o de-

pășim, fiind cât mai aproape 
de casă. Nu că acest flagel ar fi 
inexistent aici dar, cu sau fără 
voința noastră, aici ne simțim 
totuși „acasă”. 

„Acasă” nu în sensul clă-
dirii sau apartamentului în 
care locuim și care ne ferește 
mai mult sau mai puțin de in-
fluențe exterioare, ci „acasă”, 
înconjurați de o atmosferă fa-
miliară care nu se limitează la 
părinți, copii și alte rude mai 
apropiate sau mai îndepărtate 
ci la însuși aerul pe care îl res-
pirăm, la o solidaritate care, 
chiar dacă suferă uneori de 
diversități cu caracter politic, 
ele sunt în mare parte efemere 
și de suprafață.

Acest lucru a apărut evi-
dent în eforturile conjugate 
ale forurile guvernamentale 
cu societatea națională de 
zbor (El Al) care, cu eforturi 
financiare și diplomatice, i-a 
adus „acasă” nu numai pe tu-
riștii plecați pe termen mai 
îndelungat dar și pe o parte 
dintre cei care se consideră 
stabiliți în străinătate, care 
au făcut acolo carieră în di-
verse specialități, inclusiv în 
sportul atât de popular care 
se numește fotbal.

Toți aceștia sau o mare par-
te dintre ei se vor întoarce pro-
babil în locurile în care s-au 
simțit bine înainte de explozia 

coronavirusului, dar aceasta 
nu știrbește cu nimic noțiunea 
și senzația de „acasă”. La ceas 
de cumpănă, această senzație 
a căpătat contururi pe cât de 
evidente, pe atât de concrete și 
a dat viață „aripii ocrotitoare a 
Țării-Mamă.”

Fenomenul întoarce-
rii „acasă” și senzația aripii 
ocrotitoare ne-a urmărit cu 
prisosință și pe noi, sau pe o 
parte mai mică sau mai mare 
dintre noi, atunci când am 
aterizat ca „olimi hadașim” 
pe pământul Țării Sfinte, 
atunci când am avut ocazia 
să cunoaștem în mod direct 
pământurile pe care au trăit 
strămoșii noștri, atunci când, 
într-o stare de înălțare spiri-
tuală, am ajuns în Ierusalimul 
nostru, am atins Zidul Plân-
gerii și, cu emoție și frămân-
tare sufletească, am introdus 
biletul cu dorințele noastre 
în crăpăturile acestui Zid, 
amintindu-ne unora dintre 
noi versurile pe care le au-
zeam și le recitam în mișcări-
le sioniste de tineret: „Suflete, 
privește înspre răsărit / Cum 
lucește Sion mândru-n asfin-
țit / și-atunci prins de vraja 
ce te cheamă blând / să nu-ți 
pierzi nădejdea de-al vedea 
curând / Căci la Țion doar-
me sub bătrânul Zid / Toată 
fala noastră Moise și David.” 

PESAH 5780 
de Liliana Paul

S-a terminat hadar,
Cu el și zilele de iarnă s-au 

sfârșit.
Nisan zâmbește blând din 

calendar,
Știind că-i vremea de 

sărbătorit.

E luna în care aducem odă 
libertății,

Când din robie am scăpat
Și-ar trebui să ne-adunăm 

cu toții
Să celebrăm așa cum este 

dat.

Ar trebui să-ntindem 
mese,

Să ne rugăm pentru un an 
mai fericit

Și să citim din slovele alese
Legenda celor care s-au 

jertfit.

Anul acesta va fi diferit;
Un virus lumea a lovit.
Când Eliahu va veni,
Ușa închisă va găsi.

Pe cei dragi nu-i vom 
întâlni,

Aficoman nu vom piti,
Să ne vedem și să vorbim,
Un video vom folosi.

E clar că va fi greu, va fi 
ciudat,

Dar dacă asta ne-a fost 
dat,

Ar trebui să nu 
ne-mpotrivim

Ca-n continuare sănătoși 
sa fim.

 Hag Pesah 
Sameah! 

POEZIE ROMÂNEASCĂ SCRISĂ  
ÎN ȚARA SFÂNTĂ
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xvcbzfhgkshgkscaneascaGAZETA COMENTARII 

Arie KUPFERSCHMIDT

Un dar căzut din cer

Dacă până în prezent dl Netanya-
hu trebuia să caute motive pen-
tru a fi prezent pe toate ecranele 

de televiziune și undele de radio, acum 
numai el este salvatorul populației Israe-
lului. Numai că, în loc să ridice moralul 
locuitorilor, el mai mult îi deprimă. 

Se pare că și presa s-a alăturat la aceas-
tă horă macabră. La conferințele de presă 
conduse de premier, ziariștii nu au voie să 
pună nicio întrebare primului ministru. 
Numai două figuri istorice erau sigure că 
cele declarate de ei sunt „literă de evan-
ghelie”, respectiv criminalii Stalin și Hitler. 

În prezent, orice declarație sau informa-
ție expusă de purtătorul de cuvânt al mi-
nisterului sănătății sau de către profesorii 
în medicină, este completată cu patos, în 
fiecare oră din zi și din noapte, de „salva-
torul Netanyahu”. 

În fiecare an (fără epidemia corona) 
mor mii de pacienți, infectați de alți viruși 
sau bolnavi de alte boli. Faptul că nu se 
creează un guvern este aruncat în spinarea 
celorlalți politicieni care nu sunt dispuși 
„dictatului d-lui Netanyahu”. 

Ministrul de finanțe s-a prezentat (după 
umila mea părere) ca o nulitate economică 
care se alătură horei premierului și nu ia în 
considerație stagnarea activității comerci-

ale care duce la o catastrofă economică. Și 
președintele Băncii Naționale a adormit. 
Banca de Stat are rezerve de miliarde de do-
lari și poate oferi guvernului împrumuturi 
pentru a oferi, prin intermediul băncilor 
credite și bonificații sectoarelor comercia-
le, industriale și de servicii. 

Cei care decid despre îngrădirile popu-
lației de ani de zile, n-au călătorit cu un 
autobuz. Anularea transportului urban 
conduce la crearea gândului de sinucidere 
al acelor invalizi care primesc ajutor social 
de la Bituah Leumi. Nefiind transport cu 
autobuzul, doamna sau domnul care aju-
tă invalidul, poate ajunge la ei numai cu 
taxi. Fiecare călătorie costă 80 de șekeli. 
Dacă sunt doi invalizi în familie, cheltuiala 
zilnică, numai pe transport, este de 160 
șekeli. Pensia invalizilor nu este decât 10% 
din salariul celor care decid aceste restric-
ții. Cum va putea o familie de invalizi să 
cumpere mâncare și medicamente, dom-
nule premier? 

Knessetul este paralizat; nu s-a votat 
bugetul și guvernul temporar este cât se 
poate de limitat, tocmai în momentul 
când este lipsă de numerar în buzunarele 
populației. 

Se pare că, în prezent, Israelul mai ser-
bează PURIMUL!

Acul 
lui 

BUJENIȚĂ
Sonete

SONETUL IERNII 
ÎMBLÂNZITE

Sincer, nu prea-mi place iarna, e 
cam frig

Nasu-mi curge, la troiene dau 
mereu

Și cum ceaiul nu e singur panaceu,
Nici nu pot, precum un câine, sta 

covrig,

Mă reped până la crâșmă, ca un 
zmeu,

Vreau o țuică, deci la bar iute 
mă-nfig 

Și pe barman, bun prieten, tare-l 
strig: 

Fără grabă, că suntem la matineu!

Una mică, să nu calc pe rele căi;
La-nceput, însă dup-aia, mare iau
Dar mai multe, că afară e omăt,

Cald e-aicea și aud chiar zurgălăi
Sună-n în cap. Uit ce-am spus, că 

nu mai beau!
Fiindcă iarna-mi place! Numai de 

mă-mbăt!

SONETUL SUPUNERII 
PIERDUTE

În Biblii ni se spune că femeia
Mereu supusă trebuia să fie
Și nu era doar vorbă pe hârtie;
Făcea copii, mâncare, vorba ceea...

Îți suporta și câte o beție
În pat, subtil, îți aprindea scânteia
Iară la mă-sa nu fugea cu cheia
Când pumni îi mai cărai... așa, să 

știe...

Trecut-au vremuri însă cu toptanul
Și-acum femeia-i stirpe îngerească.
Noi? Niște sclavi, trufași precum 

curcanul...

Scăpare-ar fi, prin pronia cerească,
Și am putea chiar să refacem 

planul;
Dar cin` mai știe-n Biblii să 

citească!?

O aniversare frumoasă

Erna Kretzer este o personalita-
te marcantă a alialei noastre. A 
imigrat în Israel în anul 1962 și, 

numai după doi ani a devenit voluntar 
pentru a ajuta supraviețuitorii Holo-
caustului. De atunci și până astăzi, sute 
de persoane au beneficiat de sprijinul 
necondiționat al Ernei Kreter care s-a 
implicat activ pe toate fronturile pentru 
a asigura un trai mai bun semenilor de 
lângă ea. Din anul 2009, Erna este pre-
ședinta organizației H.O.R. – Haifa, o 
organizație care a devenit cunoscută în 
toată țara prin activitatea deosebită pusă 

în slujba oamenilor.
Azi e zi de sărbă-

toare pentru Erna; 
împlinește o vârstă 
rotundă, dar e acasă 
pentru că pandemia 
ne-o impune. 

Dragă Erna, prin vocea ziarului „Ga-
zeta”, am vrut să-ți spunem că nu ești 
singură; gândurile noastre se îndreaptă 
cu bucurie către tine. Îți dorim „La Mulți 
Ani” cu sănătate și cu putere ca să faci 
ceea ce știi tu cel mai bine, să-ți ajuți 
semenii!
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xvcbzfhgkshgkscaneascaGAZETA ISTORIE

Dr. Paul LEIBOVICI

Epidemiile

Epidemiile de-a lungul secolelor erau 
numeroase și fiecare la vremea ei a 
fost periculoasă și cu potențial mor-

tal. În acele timpuri îndepărtate, medicina 
era destul de primitivă iar cunoștințele ana-
tomice adesea reduse, ca să nu mai vorbesc 
de leacurile în combaterea unor boli care 
nu erau cunoscute. Adesea, medicii reco-
mandau ceaiuri din plante, băi și mijloace 
primitive de igienă corporală. Măsurile îm-
potriva unei epidemii NU erau draconice 
și se pare că s-au făcut multe concesii din 
dorința de a nu neliniști opinia publică.

În prima parte, se anunțau într-adevăr 
câteva cazuri de febră pernicioasă, despre 
care nu se putea încă spune dacă era con-
tagioasă. Aceste cazuri nu erau suficient de 
caracteristice ca să dea într-adevăr motive 
de neliniște și nu încăpea nicio îndoială 
că populația o să știe să-și păstreze sân-
gele rece. Totuși, și dintr-o prudență care 
putea fi înțeleasă de toată lumea, se luau 
câteva măsuri preventive. Dacă ganglionii 
erau inflamați, se făceau incizii care uneori 
ameliorau boala. 

Măsurile luate erau insuficiente. Spita-
lele în unele localități nu dețineau paturi 
suficiente iar mijloacele de depistare erau 
rudimentare. În cele mai multe localități, 
NU existau spitale iar medicii se puteau 
număra pe degetele de la o singură mână. 
Și aceștia erau „medici generaliști”, fără o 
anumită specialitate. De pavilioane spe-
ciale, nu se punea problema. În conclu-
zie, dacă epidemia nu se oprea de la sine, 
n-avea să fie învinsă prin măsurile luate de 
administrație. 

Rieu știa un lucru pe care mulțimea cu-
prinsă de bucuria dispariției bacilului ciu-
mei nu-l bănuia. CIUMA NU MOARE... 
ci e adormită pentru o perioadă de ani. 
Cauzele epidemiilor din vremuri străbune 
erau IGIENA primitivă, plăgile care mân-
cau omenirea, corupția, violența, lașitatea.

Lucrări literare ale căror subiecte au 
fost „Epidemiile” au apărut din cele mai 
vechi perioade căci, din păcate, tema – sub 
diversele aspecte, atât medicale dar și so-

ciale – devenise din ce în ce mai provoca-
tivă pentru oamenii de știință. Odată cu 
modernizarea cercetărilor, a mijloacelor de 
depistare a bolilor și deci a virusurilor, s-au 
găsit noi posibilități atât de depistare, cât 
și de combatere. 

Prin cercetări minuțioase, literații n-au 
putut sta deoparte, ci s-au implicat în ma-
rea vâltoare, creând o literatură destul de 
bogată și interesantă. 

Îmi voi permite să arunc o privire re-
trospectivă asupra scriitorilor de-a lungul 
vremii – cât și o privire parțială, selectivă a 
unor opere literare. Boccacio, care s-a năs-
cut în Franța, a studiat în Italia, la Neapole, 
unde a fost înconjurat de o societate aleasă. 
Dar izbucnirea „Ciumei Negre” a determi-
nat tineretul să fugă spre zonele deluroase, 
într-o natură de o frumusețe răpitoare. 
Grupurile de tineri și tinere aflați departe 
de orașele îmbâcsite de boală, au început 
treptat, treptat să se cunoască între ei, ne-
ținînd seamă de categoria socială la care 
aparțineau. Prieteniile ad-hoc, cu sufletele 
deschise dădeau naștere unor legături te-
meinice, unde apartenența unei clase sau 
alta sociale nu avea nici un fel de influen-
ță Aceste sentimente frumoase, puternice 
sunt relevate cu deosebită putere în cele 
100 de povestiri – rămase ca un mod „vi-
vendi” din toate vremurile. Mai mult, au 
devenit o sursă de inspirație a unor celebri 
scriitori precum Dante și Petrarca – de alt–
fel, buni prieteni cu Boccacio. 

DECAMERONUL, opera lui Bocac-
cio, reflectă în paginile sale unele aspecte 
sociale a perioadei în care CIUMA a lăsat 
mii de victime omenești. Economia – și 
așa primitivă, precum și științele medi-
cale mărginite – n-au putut ține pasul cu 
împrăștierea maladiei. CIUMA bubonică 
denumită „Moartea Neagră” își întinse ari-
pile nevăzute peste Europa și Asia secolului 
XIV. Se estimează un număr considerabil 
de victime – care atinge cifra de 200 mi-
lioane de oameni. Bocaccio, în opera sa, 
se limitează la un mănunchi de personaje; 
respectiv întreaga povestire e susținută de 

șapte femei și trei bărbați care se închid în-
tr-o vilă lângă Florența... Personajele, pen-
tru a-și omorî timpul, povestesc unii altora 
istorioare plăcute! În cele 100 de povestiri 
din Decameron, suntem permanent într-o 
societate complexă și completă. Ficare per-
sonaj cu personalitatea sa. Dar atunci când 
se încheagă o prietenie, e de o sinceritate 
absolută. Nimeni dintre tineri nu mai ține 
seama de proveniența de clase. Cele o sută 
de povestiri au darul să scoată în relief ce 
înseamnă o prietenie sinceră. Analiza pe 
care Boccacio o realizează, devine modelul 
clasic al „prieteniei”. Legăturile prietene-
nești în astfel de împrejurări se dovedesc 
puternice, adeseori mai mult decât cele 
familiare. Adesea prietenia – în asemenea 
împrejurări – trezește sentimente din cele 
mai frumoase, sincere, prin simțământul 
inimii omenești. 

Suntem în secolul XXI! Mijloacele de 
cercetare și combatere vor găsi, mai devre-
me sau mai târziu, răspunsul științific, con-
cret al tratamentelor împotriva virusului. 
Urmărind reacția societății de pe întreaga 
PLANETĂ – prima recomandare este în-
chiderea restrânsei familii în apartamen-
tul propriu... Desigur, atunci ca și în zilele 
noastre, întâmplările de zi de zi, povestirile, 
prin imaginația populației vor da naștere 
unor noi creații literare geniale. Dar, până 
atunci... ITALIA, una dintre victimele ac-
tuale, revine, din păcate, în actualitate!
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Premieră 
cinematografică

Compania Netflix a lansat 
un film bazat pe povestea 

lui Deborah Feldman, o tână-
ră care a fugit din comunita-
tea ultra-ortodoxă Satmar și 
care începe o viață nouă.

Filmul are majoritatea 
dialogurilor în limba idiș și 
prezintă viața comunităților 
ultra-ortodoxe (hassidim).

În rolul principal este o tâ-
nără, Esti, care are înclinații 
muzicale și a fost crescută de 

bunica ei, o supraviețuitoare 
a Holocaustului. Tatăl ei era 
alcoolic iar mama a abando-
nat-o pentru a trăi o viață la-
ică în Berlin. Filmul ne arată 
părțile necunoscute ale vieții 
de familie hassidică și suferin-
țele prin care trec unele femei 
cum este Esti, care s-a simțit 
mereu diferită de toată lumea 
din jurul ei, din cauza mamei 
sale absente.

Documentare

Biblioteca Națională din 
Israel a creat o arhivă 

pentru documentarea impac-
tului coronavirusului asupra 
comunităților evreiești din 
toată lumea.

Arhiva Comunitatea Evre-
iească COVID-19 va cuprin-
de „articole efemere” — ma-
teriale care în general nu sunt 
destinate păstrării pe termen 
lung. Astfel de articole îi ajută 

adesea pe erudiți să înțeleagă 
viața de zi cu zi și tendințele 
sociale, după cum transmite 
biblioteca într-un comunicat.

„În calitate de instituție 
dinamică a memoriei nați-

onale a Statului 
Israel și a evre-
ilor din toată 
lumea, conside-
răm că e un rol 
foarte natural și 
critic pentru noi 
să strângem și să 
păstrăm materia-
le despre impac-
tul coronavirusu-
lui asupra vieții și 

obiceiurilor evreiești,” a spus 
Yoel Finkelman, custodele 
colecției „Haim and Hanna 
Salomon Judaica”.

Biblioteca strânge mate-
riale care documentează im-
pactul virusului, incluzând 
emailuri despre serviciile si-
nagogilor online, apeluri la 
ajutorarea membrilor izolați 
ai comunității și anunțuri 
despre reglementările ino-
vatoare ale legilor evreiești. 
Materialele pot fi trimise pe 
email la adresa:

ephemera@nli.org.il.

Anul în care nimeni nu 
vine în Israel de Pesah

În anii obișnuiți, evrei din 
toată lumea zboară în Isra-

el pentru a sărbători în țara 
sfântă. Acum, din cauza vi-
rusului mortal COVID-19, 

aeroporturile 
sunt închise, la 
fel ca toate afa-
cerile conside-
rate neesenția-
le. Anul acesta 
Seder Pesah 
e o sărbătoa-
re restrânsă și 
liniștită.

Restricțiile sociale intro-
duse pentru prevenirea răs-
pândirii virusului și reducerea 
impactului economic, au avut 
un impact devastator asupra 
săracilor din Israel. Multe fa-
milii vor plăti cu greu chiriile 
și meditațiile copiilor după 
pierderea principalelor surse 
de venit. Mulți oameni nu 
s-au putut aprovi-
ziona, nemaipu-
tându-și permite 
anumite alimen-
te în noaptea de 
seder.

C a m p a n i a 
„Kimcha Depas-
cha” a fundației 
„Kupat Ha’Ir” 
ajută de ani buni 
aceste familii cu produsele de 
bază, pui, cartofi, și multe al-
tele. Anul acesta, ele sunt mai 
binevenite ca oricând.

Persoanele ce fac donații 
pentru această fundație, pri-
mesc de la Rav Kaniesky o 
binecuvântare cum că „meri-
tă să sărbătorească Pesah cu 
abundență și ușurare în ruch-
niyus și gashmiyus.” 

Plăcerea de a fi gazde ră-

mâne imposibilă. Cei ce 
donează însă pot fi siguri că 
undeva, în partea cealaltă a 
lumii, un copil sărac mănâncă 
o masă delicioasă, mulțumită 
lor.

Adunarea mesajelor 
de la Zidul Plângerii cu 
costume de protecţie 

De două ori pe an, echipe-
le firmelor de curățenie 

„înarmate” cu bețe scot zeci 
de mii de bilețele cu rugăciuni 
înghesuite de vizitatori potri-
vit tradiției în crăpăturile Zi-
dului Plângerii din Ierusalim. 
Dar, de data aceasta, operați-
unea s-a derulat cu măsuri de 

precauție împotriva infectării 
cu Coronavirus.

Angajați echipați cu cos-
tume de protecție și măști de 
gaze au pulverizat cu substan-
țe dezinfectante pe pietrele 
străvechiului zid, în timp ce 
alții au ținut bețele cu mă-
nuși și extrăgeau hârtiuțele 
lăsate în „cutia poștală a lui 
Dumnezeu”.

Rabinul de la Zidul Plân-
gerii, Shmuel 
R a b i n o w i t z , 
care supervi-
zează colectarea 
bilețelelor pen-
tru a se asigura 
că e mereu loc 
pentru altele, a 
ținut o rugăciu-
ne pentru salva-
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rea „de acest virus dificil care 
a atacat lumea”.

Biletele au fost puse în saci 
pentru a fi îngropate ritualic 
pe Muntele Măslinilor din Ie-
rusalim. De asemenea a fost 
igienizată o porțiune scurtă 
de drum între Muntele Tem-
plului și Moscheea al-Aqsa.

Zidul Plângerii e o parte 
a complexulului celui de-al 
Doilea Templu Evreiesc ce a 
fost distrus în anul 70 e.n.

O industrie în comă

Cu miliarde de oameni 
aflați în auto-izolare, 

cu state care au granițele în-
chise și zeci de țări în care 
izolarea socială este impusă 
de lege, turismul se apropie 
deja de finalul primei luni de 
pierderi și criză datorată răs-
pândirii Coronavirusului în 
lume. Cu toate acestea, sunt 
destinații turistice care încă 
rămân aproape de turiștii lor 
și continuă să comunice și să 
le transmită că îi așteaptă de 
îndată ce restricțiile se vor 
ridica.

Spre exemplu, Ministerul 
Turismului din Israel împre-
ună cu Municipalitatea din 
Tel Aviv - Yafo au găzduit vi-
neri seara, între orele 17:00 și 
18:00, o petrecere live trans-
misă de pe acoperișul Primă-
riei din Tel Aviv în prezența 
DJ-ului Itay Galo.

Petrecerea a fost transmisă 
în direct pe pagina de Facebo-

ok a orașului și pe Zoom și 
a fost filmată din mai multe 
unghiuri diferite, astfel încât 
cetățenii și oamenii din în-
treaga lume să poată participa 
și să danseze chiar din sufra-
geria lor.

Concertul a avut loc în 
contextul în care Tel Aviv 
este cunoscut drept capitala 
distracției pentru țările din 
Orientul Mijlociu. Spre de-
osebire de alte destinații din 
Orientul Mijlociu, aici te poți 
distra toată noaptea, poți 
consuma alcool și poți rămâ-
ne la o petrecere pe plajă. Mu-
zicieni celebri în toată lumea 
vin aici să întrețină atmosfera 
până dimineața. 

El Al oprit la sol

Compania aeriană națio-
nală EL Al a anunțat că 

oprește total zborurile.
Într-o notificare adusă la 

Bursa de Valori Tel Aviv, El 
Al a anunțat că, din cauza im-
pactului pandemiei virusului 
Covid-19, extinde suspenda-
rea zborurilor sale până la 2 
mai 2020. Cu o săptămână în 
urmă, El Al spusese că zboru-
rile de pasageri vor fi oprite 
până pe 4 aprilie.

El Al va continua să ope-
reze zboruri de salvare către 
diferite destinații și este la 
dispoziția Ministerului Afa-
cerilor Externe și Ministeru-
lui Apărării. Compania ae-
riană adaugă că zborurile de 

marfă către 
și dinspre 
Israel  vor 
continua și 
că va folosi 
și avioane-
le de pasa-
geri în acest 
scop.

Frica de boală

Un pacient cu coronavi-
rus, în vârstă de 34 de 

ani, a încercat să fugă din 
spitalul Poriya din Tiberia, 
sărind pe fereastră de la eta-
jul al treilea.

Conform rapoartelor, pa-
cientul, un bărbat al cărui 
nume nu a fost dat publicită-
ții, a fost internat cu o formă 
ușoară de Coronavirus. El pă-

rea absolut în regulă, a stat de 
vorbă cu personalul medical 
și urma să intre în caranti-
nă. Nu se știe ce l-a speriat 
deodată pe bărbat, că acesta 
s-a hotărât să fugă din spital. 
El a sărit de la etajul trei, și-a 
rupt picioarele și o mână și a 
necesitat o intervenție chirur-
gicală de urgență.

„Suntem avertizați în mod 
repetat cu privire la conse-
cințele mentale grave care 
pot apărea în urma izbucni-
rii virusului”, a declarat dr. 
Zvi Fishel, șeful Asociației de 
Psihiatrie din Israel, într-o 
declarație de presă. Medicul 
a cerut guvernului să vină cu 
un plan coordonat pentru 
potențialele probleme de să-

nătate mintală 
datorate pan-
demiei și de 
consecințele re-
glementărilor 
privind distan-
țarea socială, 
care i-a blocat 

pe mulți israelieni în case de 
săptămâni întregi.

Punere sub acuzare

Barak Ben Ami, bărbatul 
în vârstă de 34 de ani, 

din Hod Hasharon, care a 
fost arestat luna trecută pen-
tru uciderea fiicei sale de 10 
luni și pentru tentativă de 
omor a soției sale și a fiicei 

sale de trei ani, 
a fost pus oficial 
sub acuzare.

Rechizitoriul 
specifică că băr-
batul și-a înjun-
ghiat soția „fără 
milă” și a ata-
cat-o în timp ce 
aceasta încerca să 
fugă. Se presupu-
ne că omul deci-
sese să-i omoare 

pe toți membrii familiei sale 
și să se sinucidă. De aceea, 
și-a lovit soția în față în timp 
ce ținea copilul în brațe. A 
luat apoi un cuțit din bucă-
tărie și a înjunghiat-o în gât. 
Apoi a continuat să înjunghie 
copilul. Femeia a reușit să iasă 
din casă să ceară ajutor.

Bărbatul a încercat să-și ia 
viața, dar a fost împiedicat să 
facă acest lucru de către veci-
nii care au intrat în casă. Soția 
și fetița de 3 ani au fost salva-
te de medici, dar bebelușul de 
10 luni nu a avut nicio șansă 
în fața tatălui ucigaș.

Ben Ami a fost descris 
drept „crud” și o amenințare 
pentru siguranța publică.
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STOPSTOPSTOP
Oficialii medicali israelie-

ne au criticat ordinul Minis-
terului Sănătății de a reduce 
semnificativ tratamentele des-
tinate pacienților fără corona-
virus, pentru a elibera paturile 
de spital pentru pacienții CO-
VID-19, ei spunând că prin 
acest demers, oamenii cu boli 
grave vor fi puși în pericol.

Ministerul Sănătății a in-
struit săptămâna trecută toate 
spitalele să se pregătească să 
reducă asistența acordată pa-
cienților fără COVID-19 cu 
cel mult 20% în maxim trei 
săptămâni, stârnind temeri 
că pacienții suferind de can-
cer, afecțiuni cardiace, atacuri 
cerebrale și alte boli grave vor 
fi lăsați netratați.

Într-o scrisoare trimisă 
tuturor administratorilor de 
spitale, ministerul cere ca în 
următoarele trei săptămâni 
80% din toate paturile de spi-
tal să fie dedicate pacienților 
suferind de COVID-19. Con-
form instrucțiunilor, 30% din 
paturi vor fi alocate pacienți-
lor suferind de simptome mo-
derate spre grave și care sunt 
conectați la ventilatoare, iar 
50% vor fi repartizate paci-
enților cu coronavirus care nu 
depind de ventilatoare.

Săptămâna trecută spita-
lelor li s-a cerut să se pregă-
tească pentru un scenariu în 
care cel puțin 5000 pacienți 
ar avea nevoie de respirație ar-
tificială. Dacă acest pronostic 
se adeverește, nici măcar paci-
enții suferind de boli în stadii 

terminale nu ar mai putea fi 
tratați la spital.

Un înalt oficial din sănă-
tate a avertizat luni că secțiile 
destinate bolnavilor de cancer 
sunt deja la capacitate maxi-
mă; de asemenea secțiile de 
terapie intensivă de la cardi-
ologie și chirurgie.

STOPSTOPSTOP
Premierul Netanyahu a 

prezentat membrilor guver-
nului său un clip video care 
susținea că dovedește că Ira-
nul ascunde impactul real al 
epidemiei de coronavirus. În 
realitate, era o secvență din-
tr-un film, „Pandemic”, pro-
dusă de Hallmark în 2007.

Potrivit lui Barak Ravid, 
de la Canalul 13, întâmpla-

rea a avut loc lunea 
trecută, când premi-
erul nostru le-a spus 
miniștrilor săi în 
timpul unei telecon-
ferințe că a văzut un 
clip video în care 
autoritățile iraniene 
încărcau cadavre în 
camioane și le arun-

cau la groapa de gunoi.
Ravid a discutat cu doi 

miniștri din cabinetul lui Ne-
tanyanu despre această situa-
ție, iar premierul ar fi spus că 
imaginile i-au fost arătate de 
consilierul său de securitate 
națională, Meir Ben-Shabbat. 

Biroul premierului Ne-
tanyahu a refuzat să comen-
teze situația.

Serviciile de informații 
israeliene susțin că Iranul as-

cunde numărul real de morți 
în urma epidemiei. Potrivit 
acestora, bilanțul real este de 
cinci ori mai mare. 

Organizația Mondială a 
Sănătății a exprimat îngrijo-
rări similare celor israeliene.

STOPSTOPSTOP
Compania mexicană care 

comercializează brandul de 
bere Corona, este pe cale să 
își oprească producția din 
cauza măsurilor de securita-

te sanitară adoptate în urma 
răspândirii rapide a noului 
coronavirus.

Grupo Modelo a anunțat 
că „își reduce produc-
ția din fabrici până la 
minimul necesar”, 
în conformitate cu 
reglementările prin 
care guvernul mexi-
can a suspendat toate 
activitățile comerci-
ale neesențiale până 
în data de 30 aprilie, 
pentru a limita răspândirea 
virusului.

Mexic, care ocupă locul al 
doilea în topul celor mai po-
pulate țări din America Lati-
nă, a înregistrat peste 1.500 
de cazuri de COVID-19. 

Cincizeci de persoane 
au murit în Mexic din 
cauza acestei boli.

Brandul de bere 
Corona  a  f ă cu t 
obiectul multor glu-
me după debutul 
acestei crize sanitare 
la începutul anului 

2020, iar mai multe companii 
mass-media americane au pu-
blicat informații despre scăde-
rea vânzărilor acestui brand.

STOPSTOPSTOP
Atunci când o persoană cu 

dizabilități este testată pozitiv 
pentru coronavirus, se con-
fruntă cu complicații care de-
pășesc cu mult problemele pe 
care le impune virusul. Nevo-
ile sale speciale îl îngreunează 
să facă față în lupta cu virusul.

Organizația Seeach 
Sod se ocupă de popu-
lația cu nevoi speciale. 
Lucrând împreună cu 
Ministerul Sănătății, 
Seeach Sod a venit cu 
o soluție: să înființeze 
o unitate specializată 
pentru persoanele cu 
dizabilități care au fost 

diagnosticate cu un caz ușor 
de coronavirus. Unitatea, care 
este echipată cu profesioniști 
medicali cu experiență în tra-

tarea acestei ramuri a popula-
ției, este situată în campusul 
Ramot. Complexul are came-
re spațioase, vedere superbă, 
aer curat de munte și un loc 
de joacă terapeutic unic. Fa-
cilitatea este complet echipată 
cu aparate medicale, precum 
și cu toate facilitățile de pri-
mire bolnavi și este suficient 
de spațioasă pentru a găzdui 
zone separate pentru bărbați 
și femei.

Noi le dorim să aibă cât 
mai puțini pacienți bolnavi 
de Coronavirus!
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Hedi S. SIMON

Lupta pentru putere
(Politica în balanţă cu sănătatea şi economia naţională)

Cine este mai puternic, mai deș-
tept, mai ager, mai capabil...?

Răspunsul la aceste întrebări 
stă la baza contradicțiilor fără de sfârșit 
și a concurenței între oameni în toate 
domeniile dar cel mai evident se obser-
vă în rivalitatea din viața politică. Ne-
am gândit oare vreodată cum ar decurge 
existența unui popor dacă nu ar fi fost 
această permanentă luptă pentru întâie-
tate, dacă alianțele ar fi alianțe adevărate 
și de lungă durată, dacă numai cei me-
rituoși s-ar ridica și menține în locurile 
cheie din viața politică. Și mai ales, dacă 
interesul național s-ar afla pe primul loc 
în ordinea priorităților unui om politic, 
iar cele mărunte, personale să rămână pe 
planul doi.

Mi s-a reproșat că am obiceiul prost 
să idealizez viața. Poate... dar numai în 
aparență deoarece, în realitate, am tre-
cut destui ani prin toate meandrele vieții; 
prin urmare, cunosc toate dedesubturile 
și adevărurile ei. Ceea ce nu mă ajută să 
înlătur partea pedagogică care face parte 
din ființa mea, ca să arăt totuși cititori-
lor „cum” ar trebui să fie o societate mai 
bună, chiar dacă știu că părerile mele nu 
pot schimba cu nimic lucrurile. Căci in-
vidia, egoismul, lupta pentru întâietate 
fac parte din natura omenească, neschim-
bată de la apariția omului pe pământ și 
până la sfârșitul sfârșiturilor... Legat de 
toate teoriile de mai sus, se pot găsi atâ-
tea și atâtea exemple în viața noastră din 
trecutul apropiat și din prezent. Dacă 
s-ar face un sondaj în rândurile popula-
ției israeliene cu o singură întrebare: ce 
fel de conducere ne dorim pe harta poli-
tică în țara noastră? Sunt convinsă că cel 
puțin 80% dintre cetățeni ar opta pentru 
un guvern de „centru”. Nimeni nu iu-
bește extremele, fie ele de stânga, fie de 
dreapta. Aici lansez un apel la memoria 
cetățenilor noștri să-și amintească că, nu 
cu foarte mult timp în urmă, se crease la 

noi un partid de centru alcătuit dintr-un 
colectiv de oameni excepționali care ar 
fi putut să formeze și un guvern excep-
țional. Mă refer desigur la acel partid 
în care s-au adunat numai personalități 
de seamă, ca Roni Milo, Dan Meridor, 
generalul Lipkin Șahak z.l., generalul 
Ițhak Mordehai, dl.Peri, venit din for-
țele de securitate, astăzi membru activ 
în partidul „Alb-albastru”. Mai erau și 
alții buni și deosebiți, dar acest partid 
s-a destrămat, din păcate, înainte de a se 
înscrie la alegerile guvernamentale. De ce 
s-a desființat o asemenea formație bună? 
Din același motiv al rivalității pentru în-
tâietate, nu s-a putut hotărî cine dintre 
toți va ocupa postul de șef al partidului, 
ca și restul liniei ierarhice. Nu credeți 
că așa ceva înseamnă o irosire inutilă de 
forțe? Mă întreb dacă ego/ul lor nu a lu-
at-o înaintea evenimentelor, iar cum se 
va proceda în prezentul greu încercat de 
trei evenimente electorale la un interval 
scurt de câteva luni? Cum se va încheia 
această situație, nu numai penibilă până 
la ridicol, dar și periculoasă atât pentru 
viața economico-socială în țară, cât și în 
situația unor agresiuni venite din exte-
rior? Ne simțim oare „hefker”, părăsiți, 
neglijați? Adică noi, cetățenii, care ne-am 
prezentat conștiincios la alegeri guver-
namentale, ne-am spus părerea de care 
însă ambițioșii noștri conducători nu 
mai țin cont. Căci la noi nimic nu este 
sigur, chiar și atunci când se pare că totul 
e clar, sigur și încheiat. Conform legii, 
președintele țării a înmânat mandatul 
partidului de „dreapta” pentru forma-
rea unui nou guvern. Nu au reușit să-și 
îndeplinească această însărcinare, fiind 
încărcați de numeroasele cerințe ale unei 
coaliții pestrițe care nu ar trebui să facă 
parte din negocieri. Prin urmare, preșe-
dintele le-a luat mandatul, înmânându-i 
celuilalt partid, poziționat mai la mijlo-
cul traseului politic, oferindu-i aceleași 

trei săptămâni pentru a stabiliza situația 
guvernamentală cu care să intrăm în nor-
mal. Timpul acesta încă nu s-a epuizat; 
cu un efort cinstit de ambele părți, ar fi 
fost încă posibilă crearea unui Guvern 
de Uniune Națională sau de urgență na-
țională. În conjunctura actuală politică 
din țară și din restul lumii, un asemenea 
guvern ar fi o binecuvântare pentru țara 
noastră. Se pare însă că dinspre „dreapta” 
politică, hotărârile se iau foarte greu, de-
oarece dorința de a obține multe posturi 
cheie întunecă imaginea reală a situației 
actuale de criză în sănătate și economie. 
Ceea ce ar fi un dezastru, înainte de toate 
financiar. Dar făcând abstracție de bani, 
cred că poporul se simte păcălit, mințit 
și mai ales foarte, foarte obosit. Șefii se 
ceartă cu încăpățânare pentru interesele 
lor meschine iar noi, populația, începem 
să ne săturăm. Să ne închipuim urmă-
torul scenariu: se anunță data unor noi 
alegeri, a patra oară din acest an, iar ce-
tățenii nu pot să mai iasă la centrele de 
votare, rămânând în casele lor în izola-
rea cerută pentru evitarea îmbolnăvirii 
cu virusul Corona. Sau o altă variantă și 
mai grotescă: mergem totuși să votăm ca 
tot cetățeanul disciplinat, dar rezultatele 
finale sunt aceleași ca înainte, doar cu 
un mare plus de persoane contaminate. 
Ce facem atunci?! O luăm de la capăt și 
votăm de atâtea ori până ce „dreapta” îm-
preună cu toată galeria ei de aliați câștigă 
un vot în plus? Am luat-o razna cu previ-
ziunile mele sumbre, recunosc „mea cul-
pa”! Sper din tot sufletul însă că greșesc, 
chiar îmi doresc să greșesc, iar aventura 
electorală s-o ia de data asta pe o cale ra-
țională. Poate, totuși, în zilele următoare, 
se va netezi calea spre o alianță; măcar de 
dragul sutelor de bolnavi care așteaptă 
conducători uniți și puternici care să ia 
hotărâri ferme pentru instaurarea unei 
vieți normale, atât de necesară unei so-
cietăți sănătoase.
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SĂ RÂDEM DE CORONA

Umor evreiesc în vremuri... virusate

După o ploaie zdravănă, un cetățean 
stă într-o stație din Tel Aviv, în aștepta-
rea unui autobuz.

La un moment dat, o mașină trece 
în trombă printr-o baltă de la marginea 
trotuarului, stropindu-l din cap până-n 
picioare; în mod evident, fără a se opri...

Fără a se enerva, cetățeanul comen-
tează cu voce tare:

- Așa ceva la noi - la Ierusalim - nu se 
poate întâmpla!...

La care, unul de lângă el îl întreabă:
- Dar ce, domnule, la voi, la Ierusalim 

nu sunt bălți?!?
- Ba sunt!... Da’ dacă te stropește cu 

mașina, șoferul oprește, se dă jos și-și 
cere iertare, te urcă în mașină, te duce 
acasă la el, îți da un rând de haine uscate, 
te pune să faci un duș, îți dă o masă pe 

cinste, te ține să te 
culci acolo și dimi-
neața, la plecare, 
îți dă și o sută de 
șekeli.

- Ha, ha!... Te-
ai tâmpit, omule, 
zău așa!... Ți s-a 
întâmplat ție una 
ca asta?!?...

- Mie, nu!... 
Da’ lu’ nevastă-mea, da!...

*
Covid-19 a fost sigur inventat de o 

femeie: fotbalul este anulat, barurile și 
restaurantele sunt închise; cu amicii n-ai 
voie să te vezi, ești obligat să stai acasă 
cu soția…

*
Acum, în plină pandemie, ce 

preferi în autobuz, pe scaunul de 
lângă ține: o italiancă frumoasă 
care-ți zâmbește cu o dantură 
strălucitoare, o chinezoaică fru-
moasă care oricum zâmbește tot 
timpul sau o arăboaică cu un 
rucsac din care ies niște fire, care 
zâmbește cu o privire pierdută?

*
Program de week-end în vre-

me de pandemie: excursie în 
grup familial, cu ghid, în sufra-
gerie, cu popas pe balcon. Ple-
carea la ora 10:30, din holul de 
la intrare.

*
Să știți că nu este chiar atât 

de plictisitor să stai acasă. Spu-
neți-mi numai de ce o pungă cu 
orez are 7.798 de boabe și alta 
numai 7.746?

*
Nimeni nu-și poate închipui ce este 

în perioada asta în sufletul spărgătorilor 
de locuințe…

*
Cum e când toți din spital au corona-

virus și tu vii ca nesimțitul că ți-ai spart 
capul?!

*
Ultimele știri: Rami Levi cumpără 

Google și Apple!

*
Primăria Tel Aviv a transmis mulțu-

miri oficiale Chinei că a rezolvat traficul 
din oraș.

Suntem înaintea sărbătorii de Pesah și știrile 
prezentate din lumea întreagăsunt dure și triste. 
Evreii nu și-au pierdut umorul nici în vremurile 

cele mai grele de aceea vă propunem și un pic de 
distracție pentru a ne descreți frunțile

- Ce crezi că o să spună ai tăi, dacă te cer de nevastă?
- Bărbatul meu va spune că ești nebun iar copiii cred că ar 
leșina de râs...

- Iubito, știu că ești pe autostrada Ayalon și sunt 
îngrijorat că tocmai am văzut o știre la televizor 
care spunea că o mașină circulă pe contrasens...

- Numai una?!? Sunt sute...
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*
Ai fost băgat în carantină 14 zile împre-

ună cu celelalte 33 de persoane găsite în 
bordel? Explică-i asta soției!

*
Soțul amantei mele a intrat în carantină, 

nemernicul!… Eu ce fac 14 zile în dulap?!

*
Coronavirus în Franța
Soțul: Draga mea, se pare că m-am 

îmbolnăvit!
Soția: Să facem imediat dragoste, voi lua 

și eu virusul și vom trece prin asta împreu-
nă, izolați într-o cameră!

Coronavirus în Germania
Soțul: Draga mea, se pare că m-am 

îmbolnăvit!
Soția: Fără panică, urmăm lista de reco-

mandări publicată de guvernul federal. De 
azi, raționalizăm mâncarea. Pe maică-ta o 
ducem în pivniță ca s-o protejăm. O scoa-
tem la anul.

Coronavirus în Israel
Soțul: Draga mea, se pare că m-am 

îmbolnăvit!
Soția: Sigur, așa faci mereu! De unde-ai 

luat virusul, tâmpitule? De la o vagaboandă, 
ai? Sunt sigură că acum o să mori numai așa 
de-al dracului, ca să-mi faci mie probleme. 
S-o crezi tu că te las să mori, măi animalu-
le, când electrica nu-i plătită de două luni! 
Întâi muncești și după aia te prăpădești!

*
S-au închis școlile, aeroportul, restau-

rantele, barurile, terasele, frizeriile, teatrele, 
cinematografele și n-a „murit” nimeni. Dar 
dacă se închide internetul, vă dați seama 
ce-o să fie?!

*
- Știți de ce nu mai este hârtie igienică 

în magazine? 
- Pentru că acum când strănută unu’, 

zece fac pe ei!

*
Măăăăi, oameni buni ! Aseară am fost 

la Supersal, am văzut pe unu’ care avea că-
ruciorul plin la maxim, cu vârf, cu produse 
dezinfectante pentru mâini, șervețele pen-
tru copii, pamperși, hârtie igienică tone, 
săpunuri… tot ce au nevoie oamenii! 

L-am oprit și l-am făcut în toate feluri-
le… și egoist, și nesimțit, și penal, și ani-
mal, și… tot ce vă puteți imagina… I-am 
zis că bătrânii și mămicile au nevoie de 
aceste tipuri de lucruri și i-am mai spus că 
ar trebui să fie rușinat de el însuși. L-am 
întrebat dacă el nu are copii și părinți… 

El a spus doar atât: „Bine, dar eu lucrez 
aici… pot continua să umplu rafturile?!”…

Începând cu secolul al 
XIV-lea, chiar și comunitatea 
medicală recunoaște puterea 
vindecătoare a râsului. Cerce-
tătorii au constatat că 10 mi-
nute de râs echivalează cu 2 ore 
de somn fără dureri. Prin asta 
s-a dovedit că râsul este cel mai 
bun medicament pentru relația 
dintre trup și suflet.

William Fry, profesor de 
psihiatrie la Universitatea 
Stanford subliniază că un copil 
la grădiniță râde în medie de 
300 ori pe zi. La vârsta adultă, 
media scade la 17 ori pe zi. De 
unde această diferență? Luăm 
viața prea în serios? Nu ar fi 
cumva timpul să învățăm să ne 
relaxăm?

Cele cinci simțuri ale noas-
tre nu sunt suficiente pentru o 
viață ideală. Trebuie să ne fo-
losim de cel de-al șaselea simț: 
simțul umorului. Umorul nu se 
referă numai la a spune glume, 
ci este un mod de a vedea viața. 
Putem râde de greșelile și sufe-
rința noastră. Și putem fi sin-
ceri în legătură cu viața noastră, 
fără a o lua prea în serios.

Beneficiile râsului sunt ne-
numărate. De aceea, ar fi ex-
traordinar să facem eforturi 
să râdem pe parcursul zilei. Și 
desigur, să râdem „CU oame-
nii, nu DE oameni. Să râdem 
de ce FAC oamenii, nu de ce 
SUNT ei”.

Dacă râdem nu numai ca să 
ne ușurăm greutățile noastre, 
ci-i ajutăm și pe cei din jur să 
treacă mai ușor peste greutăți. 

Ziua în care nu ai râs, este o 
zi pierdută. Nu aștepta să te îm-
bolnăvești, ca să practici terapia 
prin râs! Începe astăzi prin a te 
uita la comedii, prin a citi cărți 
amuzante, prin a schimba glu-
me cu membrii familiei, prie-
tenii, colegii sau cunoștințele și 
prin a citi umor.
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Concurs de păr îngheţat

Fotografi-
ile, pre-
zentate în 

galeria de mai 
sus, sunt câști-
gătorii concur-
sului de înghe-
țare a părului de 
la „Takhini Hot 
Pools”, o competiție anuală pe teritoriul Yukon din Canada.

Concurenții sunt premiați în cinci categorii: Cel mai bun 
păr masculin, cel mai bun păr feminin, cel mai bun păr de 
grup, alegerea cea mai populară și cea mai creativă.

Câștigătorul pentru fiecare categorie primește 2.000 de 
dolari canadieni. Concursul se desfășoară încă din 2011, câș-
tigând constant popularitate de-a lungul anilor, pe măsură ce 
imaginile extravagante au început să apară peste tot. Concur-
sul din acest an a primit 288 de participări - mai mult decât 
dublu față de cel din 2011 - conform organizatorilor.

„Corona” şi „Covid”

Gemenii, 
un băiat 
și o fată, 

au venit pe lume 
la un spital de 
stat din capitala 
statului, Raipur, 
pe 27 martie, la 
două zile după 
intrarea în vigoare a restricțiilor de circulație.

Într-un interviu, părinții gemenilor au declarat că numele 
acestora le vor aminti de greutățile cu care s-au confruntat 
înainte de nașterea micuților.

În prezent, India este plasată în izolare timp de trei săptă-
mâni până la 14 aprilie, în contextul în care bilanțul pande-
miei de COVID-19 în această țară de 1,3 miliarde de locuitori 
a ajuns la circa 3.000 de cazuri de infectare și 68 de decese.

Un cuplu din statul indian Chhattisgarh și-a 
numit gemenii nou-născuți „Corona” și „Covid”, 
în contextul în care țara se află în izolare, după 

ce autoritățile au decretat în urmă cu câteva 
zile carantină națională din cauza pandemiei de 

coronavirus

Poliţişti - roboţi

Nu este cu-
noscut exact 
n u m ă r u l 

roboților puși în 
funcțiune de Minis-
terul de Interne din 
această țară. Tunisia, 
care a raportat până 
acum 436 cazuri de 
pacienți diagnosti-
cați cu COVID-19 și 14 decese, se află în stare de carantină. 
Roboții PGuard, fabricați de Enova Robotics, sunt dotați cu 
o camera termală, lumini, dar și un radar de mici dimensiuni. 
În imaginile publicate chiar de Ministerul de Interne din 
Tunisia, un robot se îndreaptă către un cetățean, iar „ofi-
țerul” aflat în control solicită un act de identitate. Ulterior, 
îi transmite bărbatului că își poate cumpăra țigări, dar că 
trebuie să o facă mai repede și să se îndrepte către casă.

Patrulele de poliție au fost înlocuite pe străzile 
din Tunis, capitala Tunisiei, cu roboți de patrulare 

dotați cu camere de luat vederi,  
senzori și sirenă

Un zbor record

Zborul non-stop 
a fost cel mai 
lung din istoria 

aviației israeliene, el 
durând 17 ore și 20 de 
minute. Primul zbor 
direct al companiei 
El-Al pe această rută a 
avut loc la sfârșitul lunii martie de la Ben-Gurion la Perth.

Operațiunea de 40 de ore pentru readucerea israelienilor 
în țară a implicat opt piloți și 11 însoțitori de zbor.

Ministrul de externe, Israel Katz, a declarat că „de la 
începutul crizei coronavirusului, Ministerul de Externe a 
demonstrat că va depune toate eforturile pentru a readuce 
înapoi fiecare cetățean israelian care dorește să revină în 
țară.” În timp ce El Al a anulat toate zborurile comerciale, 
transportatorul național a repatriat israelieni blocați dintr-o 
varietate de locații, inclusiv din Peru, Columbia și India.

Un zbor El Al din Melbourne (Australia) a aterizat 
vineri pe aeroportul Ben-Gurion, transportând 280 

de israelieni care au fost blocați în Australia și Noua 
Zeelandă din cauza pandemiei Coronavirusului

În aceste momente incerte, râsul este foarte 
important. Motiv pentru care această serie de 

imagini ale unor canadieni înghețându-și părul în 
poziții care sfidează gravitația, nu ar fi putut veni 

într-un moment mai bun
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Blestemul Kennedy

O nouă tragedie 
a lovit celebra 
familie de poli-

ticieni din Statele Unite! 
Avocata Maeve Kennedy 
Townsend McKean (40) 
și fiul său, Gideon (8), au 
fost dați dispăruți joi du-
pă-amiază în golful Chesapeake, după o partidă de canoe. 
Cel care a raportat dispariția a fost chiar soțul lui Maeve, 
David McKean (38), care a relatat pentru The Washin-
gton Post faptul că soția și fiul său s-au urcat în canoe 
pentru a recupera o minge care ajunsese în apa ce trece 
prin dreptul proprietății lor din Shady Side, Maryland.

Autoritățile din Maryland, care continuă și acum cău-
tările celor doi, cred că barca a fost luată de curent. Maeve 
este fiica lui Kathleen Kennedy Townsend, fiica cea mai 
mare a fostului ministru al justiției Robert Kennedy, ucis 
în 1968, și nepoata președintelui J.F. Kennedy, asasinat 
în 1963.

„Izolarea în harem”  
a regelui Thailandei

Se pare că a abandonat 
Thailanda, aflată în 
plină luptă cu Co-

vid-19. Deși toate celelalte 
hoteluri au fost forțate să-și 
oprească activitățile, Grand 
Hotel Sonnenbichl a primit 
o derogare pentru a găzdui 
întreaga delegație a suvera-
nului. O delegație specială, 
deoarece ar include nu mai puțin de douăzeci de concubine și o 
duzină de servitori. 

Andrew MacGregor Marshall, un jurnalist britanic de investi-
gații din Australia, ridică parțial vălul de pe ceea ce s-ar întâmpla 
cu adevărat la etajul al patrulea al acestui hotel. Revelațiile sunt 
înfricoșătoare. Potrivit surselor reporterului, unele femei sunt dro-
gate, plasate la cheremul regelui Thailandei, într-o cameră numită 
„camera plăcerii”. Haremul e chiar mai sofisticat: amantele suvera-
nului ar fi sub o presiune psihologică similară cu cea a membrilor 
unei secte. Pentru a forma acest serai uman, Rama X, obsedat de 
femei, ar alege, în esență, fete tinere, notează reporterul. 

Acestea din urmă s-au înrolat în armată în speranța de a fi 
observate de suveran, iar unele ar fi chiar încurajate de familiile 
lor, care visează să câștige mulți bani. Odată reperate, aceste femei 
tinere se alătură unui regiment special de aviație numit Serviciul 
Aerian Special (SAS). Ele își schimbă numele și toate adoptă același 
nume de familie, Sirivajirabhakdi. Apoi urcă gradele militare, pre-
cum Niramon Ounprom, poreclită Koi. Această tânără asistentă 
medicală a fost avansată în diferite rânduri înainte de a deveni 
favorita regelui și general-maior al armatei thailandeze. Din păcate 
pentru ea, în luna octombrie a aceluiași an, monarhul a repudiat-o 
și a trimis-o la închisoare. 

Jurnaliștii de investigație au descoperit mai multe conturi ale 
unor tinere despre care se crede că aparțin haremului regal. Toate 
au celebrul nume de familie și aceeași înfățișare: părul tuns foarte 
scurt, cu o coafură pătrată. Aceste concubine poartă de asemenea 
același pandantiv, o jumătate de inimă, darul de la Maha Vajira-
longkorn atunci când intră în SAS. De la ascensiunea sa la tron, 
în 2016, regele Thailandei a șocat în mod repetat opinia publică 
internațională. În presa străină, viața privată a lui Rama al X-lea 
ajunge în mod regulat pe prima pagină, nu în ultimul rând din 
cauza escapadelor sale și a celor patru căsătorii succesive, inclusiv 
a celei cu regina Suthida, în mai 2019, cu trei zile înainte de în-
coronare. Potrivit cotidianului Bild, aceasta din urmă nu ar face 
parte din haremul aflat acum în Germania.

Suveranul Maha Vajiralongkorn, stă la Grand Hotel 
Sonnenbichl, un hotel de patru stele din orașul bavarez 

Garmisch-Partenkirchen

Ignoră avertismentele

Rod Stewart a fost surprins 
în plină criză epidemiolo-
gică dând la pedale și asu-

dând din plin pe faleza din Palm 
Beach, Florida. Echipat ca un 
rutier profesionst, rockerul care 
are o avere de 300 de milioane 
de dolari, a ignorat marți avertis-
mentele privind criza declanșată 
de noul coronavirus și a ieșit la 
antrenament. El a fost operat cu 
succes la genunchi în ianuarie și i 
s-a montat o proteză. 

Penny Lancaster, soția lui în vârstă de 49 de ani, 
a declarat într-o filmare postată pe pagina ei de In-
stagram că a trebuit să îl îmbete bine înainte de a-l 
convinge să mănânce zilele trecute pieptul de pui, cu 
mazăre și salată pe care îl gătise. Stewart nu suportă 
izolarea la domiciliu și iese ori de câte ori are chef din 
casă, fără să respecte normele de siguranță. 

După cumplitul asasinat al lui JFK, iată că și a 
patra generație are de pătimit

Rod Stewart este cel mai bun exemplu că 
vorba din popor „Fă ce zice popa, nu ce face 

popa”, este un mare adevăr
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UMOR
- Tată, te-ai îndrăgostit vreodată 
de o profesoară?
- Da, prin clasa a 7-a...
- Și ce ai făcut?
- Păi nimic, s-a enervat mă-ta și te-am 
mutat la altă școală...

*
- Câți oameni lucrează aici?
- Cu șeful, 10.
- Dar fără șef?
- Fără șef, în general, nu lucrează 
nimeni.

*
La un restaurant, o mamă stă la masă cu 

copilașul ei de 10 ani. Copilul 
se joacă prostește cu o monedă 
de 10 bani, o bagă în gură și, la 
un moment, dat o înghite din 
greșeală. Începe să tușească și se 
pare că se asfixiază. Mama stri-

gă după ajutor, în timp ce copilul începe 
să se învinețească.
De la o masă vecină, sare un domn, îi 
trage copilului pantalonii jos și îl strân-
ge tare de testicule! Copilul urlă de du-
rere și scuipă moneda din gât. Mama e 
uluită și, după câteva minute, își revine 
din spaimă și, gâtuită de emoții îi mul-
țumește domnului:
- Ați fost extraordinar, credeam că o să-
mi moară copilul! Sunteți medic?
- Nu, doamnă. Lucrez la fisc.

Izolarea în Elveţia

Elveția oferă mo-
delul unei epi-
demii fără victi-

me. Elvețienii susțin că 
nu sunt deloc afectați 
de pandemia Covid, 
pentru că stau izolați 
în case, în propriile 
seifuri din locuințe, 
alături de teancurile 
de bani.

Singurul om în care 
au încredere și cu care 
au contact, este livra-
torul personal de la SwissGlovo, care 
formează cifrul, deschide și le lasă mân-
carea înăuntru, apoi se duce și el acasă 
și se bagă în seif, spun surse din Zürich.

În loc de cutie, livratorii au seifuri 
mici, cu mâncare gătită în seifuri de bucă-
tari care folosesc depozite-seif de carne și 
legume, iar gunoiul este aruncat cu seiful 
la ghenă, de unde e luat și băgat în ma-

șina blindată de transport a gunoierilor. 
În acest fel, orice contact cu virusul este 
evitat, spun elvețienii.

Președintele Elveției liniștește bogații 
din întreaga lume: „Activitatea din Elve-
ția continuă ca înainte. Oamenii lucrează 
în seifuri în bănci și mașinile de valori cir-
culă ca înainte, transportând sume mari 
de bani de la o bancă la alta”. 

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

BEEP  BEEP

INCURSIUNI ÎN 
UNIVERSUL EPIGRAMEI 

ROMÂNEȘTI
Selecţii: Laurențiu Ghiță

George Petrone, Iaşi
Decrepitudine
Azi, când mă-ndrept spre apogeu
Și la efort fac fețe-fețe,
Picioarele le mișc cu greu
Dar ochii fug ca-n tinerețe.

Anchetatorul
Cu zel făcându-și datoria 
Pân-ce l-a scos pe hoț din minți,
I-a scos din gură mărturia 
Cu tot cu trei sau patru dinți.

Născut în zodia fecioarei
L-a zguduit un șoc mintal 
Pe proaspătul însurățel,
Văzând că-n patul nupțial
Era Fecioară numai el!

Reverie conjugală
Stau alăturea în pat
Și visează fiecare;
Ea – la fostul ei bărbat,
El – la soața viitoare!

De-ale vârstei
Sunt cam beteag, la mers 

mă-mpiedic
Dar nu mă plâng, zicând că-i bine
Cât încă mă mai duc la medic
Și nu îl chem pe el la mine.

Pe caldarâmurile Iașului
Motivat de ochii mei miopi
Și de a edililor silință,
Reușesc să dau mereu în gropi
Date de curând în folosință.

Din cântecele Mariei Tănase
Unde ești, Mărie dragă,
Să le cânți într-un clișeu
Celor puși pe furt și șpagă
„Văleu, văleu, vă leg eu!...”
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O GLORIE A POEZIEI

Cu toate că am trăit câți-
va ani la Iași într-un 
mediu artistico-cul-

tural, nu am gustat în deplin 
din viața culturală și literară. 
Vremurile pentru unii dintre 
slujitorii scenei erau mai mult 
„cu cortina închisă”.

Întîlnirea cu prietenul și 
omul de litere Liviu Mosco-
vici z.l., dialogurile pe mar-
ginea culturii și în special a 
literaturii din Cetatea lite-
rară a Iașului, mi-au împli-
nit anumite vechi doleanțe 
de cunoaștere a poeților, 
romancierilor tineri în pli-
nă dezvoltare. Liviu a fost 
cel care mi-a relatat despre 
această tânăra generație de 
scriitori, dintr-o perioadă 
când tot ce se crea era cen-
zurat, supravegheat... în pas 
cu cerințele impuse. 

Primele lecturi ale crea-
toarei – poeta Bianca Mar-
covici, mi le-a înlesnit Liviu. 
Am aflat despre viorista, in-
ginera, omul ale cărui creații 
au fost nu numai apreciate de 
numeroși lectori, dar care a 
devenit de la bun început „o 
stea” printre poeții vremii. 

O manifestare culturală or-
ganizată sub auspiciile Insti-
tutului Cultural Român mi-a 
prilejuit cunoașterea personală 
și mai ales contactul cu poezia 
lui Bianca. Mi-am dat seama, 
ascultând cu atenție recitarea 
versurilor ei, că e vorba de o 
poezie – mai altfel – decât cele 
audiate și cunoscute de mine. 
Citind paginile cronicilor 
scrise de criticul literar ieșean 
Ioan Holban, o autoritate li-
terară ieșeană care spunea că 
„încrederea poetei în posibi-
litatea cuprinderii în tematica 
poeziei a totalității manifestă-

rilor vieții” mi-au dat dorința, 
imboldul să citesc, să analizez 
unele versuri ale autoarei.

Am recitit, am meditat 
de-a lungul vremii asupra 
unor declarații – mărturisiri 
ale poetei „nu vreau să trezesc 
pe nimeni/ decât prin cuvinte/ 
nu vreau să dărui nimănui / 
setea mea de cuvânt... starea 
de poem/ numai al tău...?” 

Odată lansat poemul, scris 
sau recitat în public, aparține 
maselor –auditorului. El te 
judecă, te absoarbe... Ideile 
transmise prin versuri – fiind 
general valabile – ne aparțin 
nouă, lectorilor. În aceasta 
constă tocmai „generozitatea 
intelectuală-poetică” a ta și a 
lui Bianca Marcovici. 

Tot ce a scris poeta despre 
trecutul ei la Iași sunt împli-
nirea tinereții. Aici, în Israel, 
mediul, noua atmosferă, noile 
relații, contactele cu masa de 
israelieni-sabri, frământările 
noului început au determi-
nat-o la meditații. Dacă Haifa 
- localitatea pe care a adoptat-o 
din primele zile - plaja și ma-
rea, oamenii - portuari de care 
s-a îndrăgostit, au inspirat-o și 
i-au creat atmosfera pentru o 

plachetă, atunci putem spune 
că Ierusalimul i s-a cuibărit în 
suflet prin farmecul monu-
mental. Zidul Plângerii ,,... te 
simți tu însuți /umbra ta e cu 
tine / cu inima ta...” 

Și iar s-a întors la Haifa. 
Noua creație „CURCUBEU 
peste Haifa” emoționează lec-
torul prin vibrațiile sufletești, 
prin sinceritatea exprimării 

curgătoare. Cu fieca-
re lectură a versurilor, 
mi se întărește părerea 
asupra firii, filozofiei 
poetei asupra vieții, 
oamenilor. Prin scri-
sul ei lucid, nivelul 
înalt al exprimării, 
întrevedem societatea 
israeliană. „Ce-ți pasă 
dacă rămân sau plec?” 
Iar apoi va scrie „La 
ce folos că unii își /
pun eticheta de oa-
meni buni/ și în rea-
litate au fața precum 
un diamant!”

Oare societatea din juru-i 
e atât de ignorantă? Sunt con-
vins că Bianca nu numai că e 
acceptată, dar e necesară so-
cietății noastre. De altfel, se 
reflectă în însăși versul expri-
mat: „Scenariul cel mai bun 
este acela în care creatorul își 
trăiește propria – și viață” la 
care aș adăuga: Bianca ne dă 
o lucidă lecție etică a creației. 

Se pare că dragostea, pasi-
unea pentru mediul din Hai-
fa au determinat-o să pună 
accent „număr vapoarele care 
pătrund în port/Culorile lor, 
semn de pace?” De altfel, și în 
acest volum, „muzica” pune 
stăpânire pe Bianca „Sunetul 
îmi dictează puterea cuvântu-
lui... Odată am fost violonista 
din mine”. Iar noi am confir-

ma: muzicalitatea versului, 
cucerește lectorul. Recita-
torul sensibil trebuie să dea 
versului frumusețea cântării 
profesionale. Pasiunea muzi-
cală răzbește și în Cunoașterea 
sinelui: „Eu am cântat într-o 
orchestră...” Aceste 5 cuvinte 
sunt parte din biografia scri-
itoarei. Ele vin să deschidă 
orizontul, introduc lectorul 
într-o biografie palpitantă. O 
urmărim, încercând să pătrun-
dem prin fiecare vers, cât mai 
profund în viața agitată, plină 
de naturalețe, sentimentală.

Poezia lui Bianca este o 
inedită lumină spre ramuri...
Lectorului îi rămâne rolul de 
a trece de pe o ramură (citeș-
te: poezie la poezie). Numai 
în acest fel poți pătrunde în 
gândurile poetei care consta-
tă prin analiza minuțioasă, 
lucidă, oameni, locuri, cer, 
pământ și mare. „Să se fi 
schimbat ceva după ultimul 
război/ unde au murit atâția 
soldați...”.

Mărturisesc că analiza mea 
nu e completă nici pe depar-
te. Dar îmi pun credința în 
voi, lectorii, versurile poe-
tei BIANCA MARCOVICI 
sunt o călăuză, un îndreptar 
în cunoașterea celor două pa-
trii, a oamenilor și filozofiei 
autoarei. 

Paul Leibovici
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Magdalena BRĂTESCU

„Rătăciţii” (Hanodedim) de Anna Zieglerde Anna Ziegler
Premieră la Teatrul Gesher

Teatrul se implică în viața 
cetății, vibrează la evenimen-
te. La sfârșitul anului trecut, a 

vizitat Israelul rabinul „admor” Zal-
man Leib, conducătorul și profesorul 
discipolilor („hassidei”) Satmar din 
Brooklyn. O grupare antisionistă care 
nu recunoaște Statul Israel înainte de 
venirea lui Messia și manifestează 
permanent împotriva personalităților 
din guvern. Admorul a donat un mi-
lion de dolari instituțiilor care nu iau 
bani din bugetul țării, bani care s-au 
folosit în mare parte contra înrolării 
religioșilor în Tzahal!

Și iată că regizorul Amir I. Wolf 
montează la Gesher, pentru prima 
dată pe o scenă israeliană, piesa tine-
rei dramaturge americane Anna Zie-
gler „Rătăciții” (2016). Eternul „evreu 
rătăcitor” care ascultă de porunca „leh 
lha” (pleacă) este conceput în spectacol 
într-o triplă dimensiune. De altfel, de-
corul scenografului Michael Kramen-
ko sugerează prin trei cărări întretăiate 
fuga fizică- pe picioare, a sufletului spre 
dorul de dragoste și apreciere și a tru-
pului spre alte „meleaguri”, în sensul 
de căutare a schimbării.

Piesa e concepută din trei segmen-
te, trecutul din urmă cu două decenii, 
prezentul și lumea fanteziei care se îm-
pletesc, derutând uneori spectatorul. 
Scopul autoarei este de a ilustra faptul 
că se poate fugi și rătăci din religie și 
din rutina căsătoriei înspre teritoriul 
iluziei și fanteziei. 

Trecutul se leagă de viața unui cuplu 
de evrei ortodocși, „hassidei Satmar” 
din Brooklyn, Esther și Shmuli, de 
la căsătoria lor și nașterea copiilor, la 
„rătăcirea” soției care se detașează de 
tradiție. Ascultă muzică la radio, vrea să 
muncească înafara casei, își dorește un 
laptop și să ia pilule anticoncepționale. 

Prezentul e reprezentat de menajul a 
doi scriitori, Abe, deja celebru și Sophie 
care are mari îndoieli în privința talen-
tului ei. Amândoi sunt evrei moderni, 
poartă discuții spiritual-filozofice des-
pre creație și viața conjugală, despre 
cunoașterea de sine și a partenerului. 
Desigur că și din plictisul unei căsni-
cii se poate fugi! Inițial într-o a treia 
dimensiune, cea a imaginației. Abe co-
respondează virtual cu Julia, o stea de 
cinema, fiecare dintre ei fiind căsătorit 
cu alt partener. 

Ce poate fi mai diferit decât viețile 
acestor patru personaje? Ce legături as-
cunse a putut imagina tânăra drama-
turgă americană Anna Ziegler creând 
un adevărat puzzle și o viziune originală 
a dragostei în lumea modernă, cu eva-
dare din lumea exterioară sufocantă? 

„Una dintre cele mai bine scrise, mai 
inteligente și mai spirituale piese”, scrie 
critica de teatru în „Entertainment To-
day”. Bizar, dar scriitura ziegleriană e 
considerată și de prestigiosul The New 
York Time ca fiind „ lirică și de o lumi-

noasă frumusețe”...
În fapt, Anna Ziegler a scris inițial 

două fragmente. Unul despre evreii 
din Brooklyn și celălalt cuprinzând 
corespondența prin e-mail dintre 
starul de cinema Natalie Portman și 
prozatorul Jonathan Safran Foer. Fi-
ind presată de data de predare a piesei, 
a unit cele două părți! Astfel că, prac-
tic, publicul e purtat din prezent în 
trecutul apropiat, din cel îndepărtat 
înapoi în prezent și în fantezie, lăsând 
să se întrevadă și un viitor. 

Universul spiritual al literaților, 
jocul imaginației, trădarea fie ea și 
virtuală, descoperirea unor adevăruri 
ascunse din trecut care influențează 
activ asupra prezentului, precum și 
rivalitățile, geloziile, mizeriile cotidi-

ene, îndoielile referitoare la talent, suc-
ces, dragoste și viață de cuplu sunt mix-
tate și trebuie descifrate de spectator.

Piesa are în distribuție o pleia-
dă de actori talentați. Henri David e 
excepțional în compoziția evreului or-
todox Shmuli, dar și Neta Shpiegelman 
în frământata soție și mamă, Sophie. 
Alături de ei, am admirat-o pe fru-
moasa și tentanta Lena Freifeld (starul 
Julia). Tali Osadchy (Esther) e foarte 
credibilă în toate nuanțele rolului bi-
gotei care vrea să scape din chingile re-
ligiei. Iar Shlomi Bertonov (Abe) crează 
tipul scriitorului de succes, imaginativ, 
furios, în căutarea sinelui și schimbării.

Muzica aceluiași Shlomi Bertonov 
cu solo-uri de pian, cântece de leagăn 
în idiș, ritmuri moderne, uneori full 
volume, animă acțiunea. Fundalurile 
superb luminate (lighting design Keren 
Granek) și splendidele rochii de seară 
(Yehudit Aharon) dau și ele culoare 
montării. Un spectacol cu construcție 
modernă, lucrat cu seriozitate și care 
lasă publicul pe gânduri.
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Cleopatra LORINȚIU

Tulburătoarele întâlniri ale vieţii

Sunt unele cărți care au 
această însușire deose-
bită, aceea de-a fi un fel 

de zbor deasupra unei vieți 
întregi! Un zbor lin, spuneți-i 
cum vreți, pe aripă de pasăre 
dacă preferați romantismul 
sau un zbor de dronă, nu 
contează, ca și cum de sus ai 
putea să vezi cu distanțare și 
poate chiar cu minuțiozitate 
faptele, întâmplările, întâlni-
rile unei vieți. Așa e selecția de 
texte pe care o publică remar-
cabilul și aș zice venerabilul 
acad. prof. dr. Jean Askenasy. 
(Gazeta academică, editura 
Familia, Israel, 2019).

Omagiat de curând cu 
prilejul împlinirii frumoasei 
vârste de 90 de ani, deopo-
trivă în România și în Israel 
(la Universitatea din Tel Aviv 
dar și la întrunirea generoasei 
Asociații a Scriitorilor Israe-
lieni de Limba Română) au-
torul își adună între coperți 
de carte tabletele publicate 
de-a lungul timpului în zi-
arul Gazeta Românească. 
Scrise evident sub impulsul 
clipei, comentarii precise la 
evenimente și întâmplări, 
aceste texte nu au nimic din 
caracterul efemer pe care de 
nu puține ori gazetăria îl ad-
mite. Ele au capacitatea unui 
spirit erudit, superior, de ști 
să se facă înțeles de oricine și 
oricând. Scrise fiind de fapt 
inițial pentru cititorii unei 
publicații în limba română 
din Israel, ele demonstrează și 
o formă de frumoasă solida-
ritate cu acești cititori – por-
niți din România, fiecare cu 
povestea lui în spate precum 
melcul cu cochilia sa, fiecare 

cu romanul vieții sale, trăi-
tori în lumea israeliană atât 
de complexă și de densă, dar 
care își permit să viseze ade-
seori în românește. 

Cartea este structurată în 
câteva secțiuni: o prefață a au-
torului care aruncă lumină pe 
ceea ce este faimoasa poveste a 
dosarului 148 074 despre care 
fostul Președinte al Israelului 
Schimon Perez scria: „Dragă 
Jean, îți scriu după ce am citit 
cartea Dosarul 148 074 - po-
vestea unui medic căruia i s-a 
refuzat emigrarea. Eu consi-
der că apariția unei cărți de 
acest tip are mare importanță, 
deoarece ea dezvăluie lupta 
pe care ai purtat-o ca evreu și 
sionist cu regimul comunist 
din România, când visul tău 
era să ajungi acasă. Aduc un 
omagiu luptei tale curajoase, 
reușitei de a ajunge în Israel 
și îndârjirii cu care ai reușit 
să-ți faci serviciul militar de 
lungă durată.”

Tabletele propriu-zise sunt 
adunate în ciclurile „Gaze-
ta socio-politică”, „Gazeta 
Holocaust”, „Personalități 
rămase în istorie”și „Gazeta 
creierului.” Despre fiecare 
din ele ar merita scris și co-
mentat. Autorul are această 
capacitate de fi sintetic și de 
a presăra acolo unde trebuie, 
semnificativul. Nimic nu e în 
plus și nimic nu e comod în 
aceste scrieri. Căci domnul 
Askenasy cred că nu a fost 
niciodată un om comod. A 
fost mereu cineva care a trăit 
pentru principiile sale, cu ju-
decata limpede și cu generozi-
tatea deplină pentru pacienții 
săi. Dar cineva care a putut 

și a știut să inspire putere, 
să aducă lumină în suflet, să 
fie de ajutor și să degaje acel 
fel de umanism consubstan-
țial, profund, autentic și nu 
contrafăcut. Adică a fi om cu 
adevărat, nu pentru imagine 
sau pentru opinia altora. De 
aceea, am apreciat frumusețea 
sincerității editorului Dragoș 
Nelersa care zice: „E greu să 
ții pasul cu un colos al știin-
ței dar mersul alături de Pro-
fesorul Askenasy pare ușor 
pentru că te ține de mână, te 
ghidează în timp ce lumea ți 
se deschide în față.”

Textele sale nu respectă 
niciun tipar și nicio formulă, 
nu sunt destinate să flateze pe 
nimeni și să se pună bine pe 
lângă nimeni; de aici surpri-
za continuă a lectorului pla-
sat mereu într-un orizont de 
așteptare. Remarc o notă de 
emoție personală când vine 
vorba despre personalități 
anumite (iată, în câteva cazuri 
e vorba despre oameni excep-
ționali pe care am avut și eu 
șansa enormă să îi întâlnesc: 
Cardinalul Lustiger și scriito-
rul Augustin Buzura). Textul 
despre cel dintâi însoțește 
funeraliile cardinalului Jean 
Marie Lustiger, ce „poartă în 
ele un mesaj către omenire 
care, în loc de a fi înțeles, este 
uitat. Mesajul cardinalului, 
un tezaur de gândire, are ca 
amploare proporțiile tezaure-
lor gândirii filozofice aristo-
telice sau cartesiene. Mesajul 
Lustigerian este teologic, filo-
sofic, social și istoric, poartă 
numele de Mesajul Dublei 
Ceremonii.” 

Ilustrul Cardinal al Pa-

risului este descris în textul 
academicianului Askenasy 
cu vorbele exacte și cu cita-
tele potrivite, așa încât să se 
înțeleagă, cu precizie și în 
substanțialitate, de ce acest 
om este important pentru 
umanitate și pentru religie, 
de ce este el luminator pen-
tru credință.

*
Am spus, emoționată, la 

un moment solemn dedicat 
aniversării domnului Askena-
zy că pentru mine el este un 
savant care îmi amintește de 
o stirpe unică: precum Pico 
della Mirandola sau mai târ-
ziu, uluitorul Matila Ghyka 
și al său număr de aur. Căci 
el are capacitatea de a crea 
conexiuni grație vastei sale 
culturi și a spiritului inven-
tiv. Conexiunile acestea rele-
vă până la urmă idei uneori 
surprinzătoare, alteori co-
pleșitoare, uneori par atât de 
evidente (de felul, cum de nu 
m-am gândit până acum?) sau 
pur și simplu te pun pe gân-
duri, te trimit în bibliotecă, 
la raftul cu cărți adevărate, 
cu cărți grele, spre calea de 
a afla și înțelege cu sudoa-
rea frunții, iară nu luând din 
internet de-a gata formulări 
făcute de alții, o cultură la a 
doua mână.

(preluare ampress.ro)
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PROTV 
INTERNAȚIONAL

JOI, 9 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, 10 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, 11 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	 (AP-divertisment	)	Pe	bune?!
21:30	 Inimă	de	țigan	
22:45	 Acasă	la	români
23:45	 Teleshopping
00:15	 Lecții	de	viață
DUMINICĂ, 12 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, 13 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, 14 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, 15 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, 9 aprilie 2020

07:00	 Telejurnal	
09:00	 Matinalii	*Partea	a	III-a
10:00	 Ediție	specială	
10:50	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră	
12:20	 Articolul	VII	
13:00	 Ediție	specială
14:00	 Telejurnal	
15:00	 Teleşcoala	
17:00	 Repere	sacre	
18:00	 Departe,	dar	împreună
18:30	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră	
20:00	 Telejurnal	
21:00	 România	9	
22:00	 A	doua	Românie	
23:30	 Câştigă	România!	
00:30	 România…	în	bucate	

VINERI, 10 apr 2020
07:00	 Telejurnal	
09:00	 Matinalii	*Partea	a	III-a
10:00	 Editie	speciala	
10:50	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră	
12:20	 A	doua	Românie	
13:00	 Editie	speciala	
14:00	 Telejurnal	
15:00	 Teleşcoala	
17:00	 Repere	sacre	
18:40	 Gala	umorului	
19:30	 La	un	pas	de	România	
20:00	 Telejurnal	
21:00	 Dăruieşte,	Românie!	
22:30	 România	veritabilă	
23:00	 Teatru	TV	*	Romeo	si	Julieta	
SÂMBĂTĂ, 11 apr 2020
07:00	 Natură	şi	aventură	
07:30	 Pescar	hoinar	
08:00	 Ferma	
09:00	 Mic	dejun	cu	un	campion	
10:00	 Drag	de	România	mea	
12:00	 Gala	umorului	
14:00	 Telejurnal	
14:30	 La	un	pas	de	România	
15:00	 Dăruieşte,	Românie!	
16:30	 Departe,	dar	împreună
17:00	 Ora	regelui	
18:00	 Telejurnal	Moldova	
19:00	 Memorialul	durerii	
20:00	 Telejurnal	
21:00	 Cap	Compas	
21:30	 Credo	
DUMINICĂ, 12 apr 2020
07:00	 Universul	credinţei	
08:50	 Regatul	sălbatic	
09:20	 Exclusiv	în	România	
10:00	 În	grădina	Danei	
10:30	 Repere	sacre	

11:30	 Şapte	martori	pentru	mica	
	 Românie	
12:30	 Credo	
13:30	 Departe,	dar	împreună
14:00	 Telejurnal	
14:30	 Teatru	TV	*	Romeo	si	Julieta	–	
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	-	Săptămâna	nebunilor	

07:00	 Telejurnal	*Partea	I	
07:50	 Discover	Romania	
08:00	 Telejurnal	*Partea	a	II-a	
08:50	 Paula	Seling	-	La	umbra	crucii	
	 tale
09:00	 Matinalii	*Partea	a	III-a
10:00	 Ediţie	specială	
11:00	 Politică	şi	delicateţuri	
12:00	 Femei	de	10,	bărbaţi	de	10	
13:00	 Ediţie	specială	
13:10	 Femei	de	10,	bărbaţi	de	10	
14:00	 Telejurnal	
14:50	 Ecce	Via	
15:00	 Teleşcoala	
16:00	 Universul	credinţei	
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!	
00:30	 Universul	credinţei	

07:00	 Telejurnal	*Partea	I	
07:50	 Discover	Romania	
08:00	 Telejurnal	*Partea	a	II-a	
08:50	 Paula	Seling	*Rugăciune
09:00	 Matinalii	*Partea	a	III-a
10:00	 Ediţie	specială	
10:50	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră	
12:20	 Avocatul	dumneavoastră	
13:00	Ediţie	specială	
14:00	 Telejurnal	
14:50	 Ecce	Via	
15:00	 Teleşcoala	
16:00	 Universul	credinţei	
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	 Universul	credinţei	

07:00	 Telejurnal	
07:50	 Discover	Romania	
08:00	 Telejurnal	*Partea	a	II-a	
08:50	 Paula	Seling	*Ridica-voi
09:00	 Matinalii	*Partea	a	III-a
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Patru cărţi pentru numai 190 de şekeli!
Sunaţi acum la editură la tel. 0524-716004  

şi comandaţi pachetul Alexandru Andy!
(Preţul 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

10:00	 Ediţie	specială	
10:50	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră	
12:20	 Investiţi	în	România!	
14:00	 Telejurnal	
14:50	 Ecce	Via	
15:00	 Teleşcoala	
16:00	 Universul	credinţei	

16:30	 Serial	TV	*Fram	
17:30	 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 Modul în care reușești să te organizezi te aju-

tă să te ții de programul stabilit. Chiar dacă 
vor fi și câteva evenimente imprevizibile, zi-
lele se derulează așa cum îți dorești.

Confruntările, tensiunea acumulată și lipsa 
de timp petrecut alături de partener v-a adus 
într-un punct critic. Mercur te va acompania 
pe orice drum alegi să pășești.

La nivel energetic nu vei simți nimic diferit 
săptămâna acesta. Rămâi la fel de conectată 
emoțional la cei dragi și reușești chiar și să 
te răsfeți cu tot felul de lucruri.

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

Chiar dacă în trecut ai făcut destul de multe 
compromisuri, acum este momentul să fii 
mai categoric în raport cu alegerile pe care 
le faci.

Reușești mereu să te adaptezi la contextele în 
care te afli. Vrei să „dai” mai mult în anumite 
relații, dar sentimentele pe care le nutrești, îți 
dau mesaje mixte și confuze.

Chiar dacă îți dorești autenticitate în viața 
ta, îți dai seama că nu reușești să faci com-
promisuri în acest sens. Propriul confort este 
mereu primordial.

Partenerul se află printre prioritățile tale, iar 
faptul că petreceți puțin timp împreună, îți dis-
place destul de mult. Reușiți să mențineți între 
voi aceeași stare de armonie dintotdeauna.

Faci pași importanți în carieră, iar viața perso-
nală are parte de revigorarea pe care o așteptai 
de ceva vreme. Micile conflicte pe care le tră-
iești la birou, te vor face să fii foarte irascibil.

Deși tu nu ai aceeași încredere în reușită ca 
altădată, persoana iubită îți oferă susținerea 
și înțelegerea de care ai nevoie. Pentru a reuși, 
este important și să îți setezi obiective înalte.

Pe parcursul zilelor următoare, o să îți stabi-
lești cu atenție prioritățile profesionale. De 
cele mai multe ori, obiectivele tale sunt destul 
de dificil de atins, dar nimic nu te oprește...

Lasă deoparte orgoliile... Atunci când vine 
vorba de izolarea în care trăiești de ceva timp, 
pur și simplu nu reușești să privești spre pro-
priile trăiri. Nu acum.

Ah, mi-e dor de lacrimi line...
de Heinrich Heine

Ah, mi-e dor de lacrimi line
Din al dragostei izvor;
Și mă tem că-o să se-aline
Pân-la urmă acest dor.

Dragostea – plăcere-amară
Dar și mult prea dulce chin,
Iar în inimă-mi strecoară
Minunatul ei venin.

traducere de Petre Solomon

NESTEMATE POETICE  
culese de Ady Covaliu 



  GAZETA ROMÂNEASCĂGAZETA ROMÂNEASCĂ   ••  3434 MarMar țț i ,  7  apri l ie  2020i ,  7  apri l ie  2020

xvcbzfhgkshgkscaneascaGAZETA TRADIȚII

Rav. Iosef WASSERMAN

SEDER PESAH

„Hagada de Pesah” este povestirea 
ieșirii lui Israel din Egipt, aceasta de-
scriind un eveniment important, primul 
din istoria poporului nostru și a întregii 
lumi. Este cazul unui mic popor care a 
reușit – cu ajutorul lui Dumnezeu – să 
iasă din robie în libertate, din sclavie 
spre mântuire, din Egiptul înrobitor, 
la muntele Sinai, unde a primit Tora, 
învățătura Divină și a reușit să intre în 
țara sa, Țara Făgăduinței, promisă de 
Dumnezeu strămoșilor săi. „Căci ur-
mașilor tăi le-am dat această țară”, i-a 
spus Dumnezeu patriarhului Avraham, 
așa cum scrie în Biblie.

„Hagada de Pesah”, pe care o recitim 
în fiecare an, are rolul de a determina 
reconstituirea evenimentelor pe care 
le-a trăit poporul la începuturile istoriei 
sale cât și sentimentul că fiecare evreu 
trăiește aceste evenimente, el personal, 
precum este scris în Hagada: „În fiecare 
generație, fiecare om trebuie să se vadă 
pe sine ca și cum ar fi ieșit el însuși din 
Egipt.”

Continuăm să mergem pe drumul 
strămoșilor noștri și să povestim pe larg 
despre ieșirea din Egipt, așa cum este de-
scrisă în Hagada de Pesah. Astfel, vom 
reuși noi înșine să sorbim din apa liber-
tății, din care au băut strămoșii noștri, 
apa credinței și încrederii.

Ceremonia tradițională în seara de 
Pesah, se numește Seder - ordine, pen-
tru că ceremonialul se desfășoară într-o 
ordine bine definită după cum urmează.

KADEIȘ - se face Kiduș.
URHAŢ - spălarea mâinilor pentru gus-
tarea legumelor.
CARPAS - se înmoaie legume sau cartofi 

fierți în apă sărată și se gustă după ce se 
binecuvântează-rodul pământului.
IAHAŢ - se împarte azima mijlocie din-
tre cele trei care se află pe masă de Seder, 
una din jumătăți este învelită și ascunsă 
pentru AFIKOMAN.
MAGID - se spune HAGADA.
RAHŢA - spălarea mâinilor cu binecu-
vântarea cuvenită.
MOŢII-MAŢA - binecuvântarea pe azi-
ma și gustarea ei.
MAROR - binecuvântarea hreanului sau 
alte legume amare.
COREH - hrean tras la răzătoare, facem 
un sandvici cu azimă și rostim în amin-
tirea lui HILEL.
ȘULHAN ARUH - masa copioasă, toți 
musafirii mănâncă.
ŢAFUN - se scoate AFICOMANUL 
din ascunziș, după ce răscumpărăm de 
la cine l-a furat și se mănâncă.
BAREH - se spune BIRCAT AMAZON.
HALEL - se mulțumește lui Dumnezeu 
de sărbătoare.
NIRŢA - presupunând că ritualul s-a 
desfășurat după datină, mulțumirea este 
generală.

Să nu uităm, că în această seară, în 
fiecare casă de evreu, trebuie să împlinim 
două comandamente divine pe care ni le 
poruncește Tora:
1. În această seară, trebuie să mâncăm 

cel puțin 25 de grame de azimă.
2. Trebuie să citim povestea Hagadei, 

explicarea ei să fie însoțită de cântece 
și legende, să bem patru pahare de 
vin, ca simbol al celor patru minuni: 
„v-am eliberat, v-am salvat, v-am iz-
băvit, v-am sfințit”.

3. Maror, (hreanul) sau alte legume 
amare sunt consumate ca amintire 

a vieții amare a evreilor în robia din 
Egipt, povestită și amintită la masa 
festivă.

Noi terminăm masa de Seder cu Afi-
koman care este jumătate de azimă as-
cunsă de la începutul cinei ceremoniale 
și până la sfârșitul mesei, când se împar-
te câte o bucățică fiecărui comesean iar 
după aceea nu mai este voie să mănânci 
nimic. Este obiceiul să se permită copii-
lor să fure afikomanul, fără de care nu se 
poate încheia Sederul. Copiii îl înapoia-
ză în schimbul anumitor promisiuni, dar 
principalul rol al acestui obicei este de a 
menține pe toți comesenii treji până la 
sfârșitul Sederului.

Paharul lui Eliahu. Există obiceiul 
de a umple un pahar cu vin în plus și 
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 
și înainte de continuarea citirii din Ha-
gada, se obișnuiește a se deschide ușa 
profetului nevăzut, în timp ce toți co-
mesenii se ridică în picioare în onoarea 
vizitatorului și se dă citire versetelor care 
imploră oprirea căderii mâniei Domnu-
lui asupra poporului evreu.

Terminăm cu urarea, „La anul viitor 
în Ierusalim!”.

Hag Pesah Casher  Hag Pesah Casher  
ve Sameah!ve Sameah!

Sederul este „Ordinea” de masă în seara de Pesah şi regulile 
după care trebuie să se desfăşoare au ca scop să introducă 
în inima fiecărui evreu credinţa în Unicitatea lui Dumnezeu, 

dragostea de libertate spirituală şi fizică, ideea egalităţii 
între oameni. Aceasta este ideea fundamentală care stă la 

baza sărbătorii de Pesah
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Testarea vaccinului ar 
putea începe până în iunie

„Suntem în 
stadiile finale și 
în câteva zile vom 
obține proteinele 
- componenta ac-
tivă a vaccinului”, 
a declarat dumini-
că dr. Chen Katz, 
liderul secției de 
biotehnologie de 

la Institutul de Cercetare MIGAL din Galil.
Studiile umane vor fi efectuate pe „persoane tinere, sănătoase” și 

apoi se vor extinde probabil la populația generală, a spus Katz, adă-
ugând că consideră că vaccinul va fi disponibil mai întâi în Israel.

MIGAL a spus la sfârșitul lunii februarie că va completa produc-
ția vaccinului său în termen de trei săptămâni și îl va avea pe piață 
în trei luni, dar Katz a explicat că procesul a întârziat, deoarece a 
durat mai mult decât se aștepta să primească construcția genetică 
pe care au comandat-o din China.

Cercetătorii israelieni au declarat că sunt la câteva zile 
de terminarea producției componentei active a unui 

vaccin contra coronavirusului care ar putea fi testat la 
oameni începând cu 1 iunie

Medicament probabil

Medicamentul anti-viral Kaletra, pro-
dus de AbbVie, ar putea fi un posibil 
tratament pentru COVID-19, a de-

clarat Ministerul Sănătății din Israel după ce a 
emis un permis preliminar de utilizare.

Este pentru prima dată când procurorul ge-
neral al țării a permis utilizarea unei versiuni 
generice a unui medicament protejat prin bre-
vet în Israel, unde există mii de cazuri de coro-
navirus confirmate. Importurile de Kaletra vor 
fi utilizate doar pentru a trata coronavirusul și 
nu SIDA, pentru a proteja titularul brevetului.

Testul pe pacienții chinezi cu COVID-19 în 
stare severă a demonstrat că cei care au primit 
Kaletra, au avut rezultate mai bune decât cei 
care au primit îngrijiri standard, dar nu într-un procent spectaculos.

Prima secţie de 
psihiatrie Covid-19

După răspândirea coronavirusului într-o sec-
ție de psihiatrie din Coreea de Sud, unde 
100 oameni au fost infectați, conducerea 

Centrului Medical Sheba din Ramat Gan a decis că 
Israelul are urgent nevoie de un plan pentru momen-
tul în care coronavirusul va pătrunde în rândul celor 
3.500 pacienți ai secțiilor de psihiatrie din țară.

Încercarea de izolare a pacienților de la psihia-
trie infectați cu coronavirus în secțiile obișnuite ale 
spitalelor s-ar putea dovedi dezastruoasă, deoarece 
mulți dintre ei nu respectă regulile de distanțare so-
cială. „Secțiile noastre sunt aglomerate și oamenii au 
psihoză, manie și le e afectată gândirea” a declarat 
Mark Weiser, șeful diviziei de psihiatrie a Centrului 
Sheba. „Le poți cere să stea la distanță între ei și să 
nu se atingă dar adesea nu se întâmplă; ei nu respectă 
distanțarea socială.”

Internarea pacienților de la psihiatrie în secțiile 
obișnuite dedicate pacienților cu coronavirus poate fi 
riscantă, în special dacă devin agresivi. „Unii pacienți 
pot avea probleme de comportament și pot fi violenți” 
a spus Wiser, explicând că fiecare detaliu al noii secții a 
trebuit proiectat în contextul acestei preocupări.

O bună parte din timp, doctorii stau într-o came-
ră de control, vorbind cu pacienții printr-o fereastră 
videochat. Această tehnologie le permite pacienților 
să beneficieze de terapie, permițând și efectuarea de 
la distanță a evaluărilor prevăzute de lege pentru pa-
cienții internați cu forța.

Israelul a aprobat licența de folosire a unui 
medicament recomandat în tratamentul împotriva SIDA 
pentru tratarea pacienților infectați cu coronavirus, în 
ciuda îndoielilor cu privire la eficacitatea acestuia din 

studii teoretice

Cu doctori echipați în costume de protecție 
cu întărituri pentru cazul în care ar putea 
fi atacați de pacienți, în Israel s-a deschis 
prima secție de psihiatrie pentru pacienții 

infectați cu coronavirus
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ORIZONTAL: 1. A lucrat cât a lucrat, 
acum se odihneşte! (f.). 2. A se acoperi cu 
nori — Veche for mă de impozit. 3. Mare 
fluviu în nordul Italiei — A trage şi a scoa te 
aer din piept. 4. Un fel de „scu zaţi” la 
finele unei cărţi — Orăşel în Ungaria. 5. 
Vechiul nume al Romei, în cronici — Cu-
noscut gene ral american — Sodiu simbolic. 
6. Crede că tot ce zboară se mănâncă — 
Populaţie africană din Coasta de Fildeş. 7. 
Ivit din senin — Mic orăşel francez. 8. În le-
gătură cu regiunea de la subţioară (med.). 
9. Loca litate în Norvegia — Se aud clar şi 
tare (m.) 10. Opere formate din trei părţi.

VERTICAL: 1. Mic şi nedezvol tat. 2. Prac-
tică un cult — Sau. 3. Bine! — Îţi sunt prie-
tenoşi. 4. Frac de bucătărie! — Unsoare de 
bo canci. 5. Se scrie pe hârtie, dar în fapt 
nu este! — Râu în Ungaria, afluent al Dună-
rii 6. Râu în Africa — Dumneaei în genere! 
— Pronu me în Lora! 7. Iese în evidenţă. 8. 
Puţin, puţin... — Pământ cu apă în ames
tec. 9. Cumplit de asupritor — Carte! 10. 
Limbă semitică vorbită de popoarele din 
jurul ţării noastre — Unul din marile lacuri 
canadie ne.

CUVINTE RARE: RAAB — LEE — IOL.

Soluțiile jocurilor din numărul trecut:
Integramă: d, p, c, m, s, definitive, berete, ec, 

milogi, ani, limitati, pica, odata, tineret, r, zat, 
sirato, tanc, atom, vermut, o, i, i, e, litra, na, bara, 
up, crapaturi, stoc, natal, eliberare.

Pag. 36: macara, cap, oras, fanta, taragot, at, oca, 
inapte, a, scoica, n, ra, ine, cat, erata, atu, creton, 
rr, bait, linie, ateism, ata.

Pag. 37: a) fidelitate, alunecator, tubulaturi, ami, 
era, os, lita, inapt, inari, arii, tatari, etc, aticism, oa, 
tivita, ar, ee, tarnuit. b) nonagenara, emanatii, c, 
fot, rastel, ogiva, a, li, leva, antim, oniric, iba, sita, 
istet, iza, plieri, tatar, praz, iteratie, a. c) codobatura, 
arici, ilic, rn, torpile, aice, iau, r, ct, taur, ca, aor, 
l, ilot, trapas, ore, iic, muscar, tn, narvali, actinie, 
iu. d) materialista, inima, menire, liniste, amor, 
omenie, irina, sare, mutilat, teste, apa, a, miscare, 
ars, o, turita, aur, rai, atica, fo, ab, n, acumula, 
libertati, eb, elegie, acata.
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Un tip nimerește în Rai. 
Cerul este albastru, soarele 
auriu, cântă păsările, grădi-
nile sunt pline de flori.

- Oh, sunt în Paradis!
Deodată, își aude soția:
- Ai fost!

*
O femeie merge la un 

chirurg plastician și-i spune:
- Doctore, îmi puteți face un nas 

mai mic și mai drăguț?
- Doamnă, din ce aveți acolo vă fac 

și 3 dacă vreți!

*
- Iubitule, îți sună 

telefonul!
- Ce scrie?
- Covid-19.
- Răspunde, e maică-ta!

*
Doi tipi discutau.

- Sunt însurat de 20 de ani și mereu 
îndrăgostit de aceeași femeie.

- Mi se pare un lucru admirabil!
- Dar și periculos... dacă află nevas-

tă-mea, mă omoară!
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ORIZONTAL: 
1. Asta nu mai 
face copii! 2. A 
aduce totul sub 
puterea unui 
organ central. 
3.  Orăşel  în 
Canada — Pre-
cum spui! — În 
vârful pirami-
dei animale. 4. 
Nobil englez — 
Un tip prefăcut 
în sentimente. 
5. Miei născuţi 
primăvara — Pui 
de capră. 6. Ca-
pitala Georgiei. 
7. În centrul unei aule! — Plantă textilă — Bloc de piatră. 
8. Diviziune a corpurilor din natură — A presa cu putere. 9. 
Poartă o mică notiţă — Cuptor (reg.). 10. Cum sar spune, 
o boccea!

VERTICAL: 1. De o formă desăvârşită. 2. Cântăreţ de operă 
— Reprezintă modul de a nu face nimic! 3. Parohie preo-
ţească — Personaj biblic. 4. Carte! — Pofta mare de ceva. 
5. Cureluşă de meşină — Cerb polar — Armăsar. 6. Plin de 
senzualitate — Bate orice carte! 7. Nicovală — Localitate în 
Elveţia. 8. Are 24 de ore — Pasăre migratoare cu capul roşu 
şi pântecele alb (pl.). 9. Insule din Oceanul Atlantic — Nere-
uşită. 10. Vindecare (în popor).

DICŢIONAR: UNO, ASP, AZORE.

ORIZONTAL : 
1. Hărtie care 
face copii, in-
digo. 2. Scos în 
evidenţă. 3. O 
privire scrută-
toare — Dau de 
înţeles gesti-
culând. 4. Una 
care e întoarsă 
— Se scoate di-
nauntru! 5. Îi 
ajunge — Au 
crescut un cal... 
troian. 6. Prinse 
primele la subsu-
oară! — Antidot 
la sete — Cea 

mai scumpă fata în RONI. 7. Cursuri mai sofisticate — Teme 
mai scurte! 8. Două sute romane — Între cal şi călăreţ — Un 
copil bine crescut de mama mare la Caragiale. 9. Ceva făcut 
pe nevăzute — Un nas aparte. 10. Refuză categoric civiliza-
ţia.

VERTICAL: 1. Ins cu temeri abisale. 2. O relaţie mai fi-
ravă. 3. Societate celebră de ceasuri — Fundul dinspre mare 
al parcurilor cu stridii, mai pe şleau un ac articulat. 4. E par-
tida fetelor — Albe doar la mijloc! 5. Un pas cu Stan — Între 
lichid şi solid. 6. I se rupe aţa — Piatra neagră a lui Arghezi 
dar şi soţia lui Bacovia în grafie simplificată. 7. Gambit la 
deschidere, în rest refuzat! — Element advers de relaţie. 8. 
La fel după o repetiţie, aşişderea — Colectivă neregretată. 9. 
Rad totul. 10. O linie dreaptă pentru elementele din teren.

ORIZONTAL: 
1. Conducători 
de stat, asoci-
aţii, companii. 
2. Acţiune a 
celor în drept 
care fac legi. 3. 
O societate se-
cretă ca maso-
neria. 4. Cal 
putere — Intrări 
mai mici, pe din 
dos. 5. Inter-
jecţie în haită! 
— Om de casă, 
ascultă de ordi-
nele stăpânilor. 
6. Croncănit de 
cioară, goală pe 
dinăuntru — La oaste subordonat condus de superior în grad. 
7. Zambile — Două trese la epoleţi! 8. Om de folos — Plec 
la ieşire! 9. Luate după dictare — Mai mare la artilerie. 10. 
Autocritica greşelilor — Conduce brutal caii.

VERTICAL: 1. Semn de respect faţă de conducătorii mo-
narhi. 2. Aparat ce conduce aerul în piept şi îl expiră. 3. 
Alt eu latin la egolatri! — Una care nu deschide gura în faţa 
şefilor. 4. A se poziţiona, de obicei, la vârf — Oraşul evrei-
lor deasupra Nazaretului. 5. Zero ebraic omonim cu toponim 
elen — Cine scrie! — Merge în adresare cu Măria la domni-
tori! 6. O ramificaţie sau deviere de la reţeaua principală. 7. 
Irascibilitatea ce conduce la supărare. 8. Ataşată de balon, 
îl ţine pe cel ce dirijează aerostatul — Verbul ce duce la 
cunoştinţe. 9. Jumătate de traseu! — Mai marele somnului 
care vine pe la gene, în mitologia populară — Ce rămâne 
dintrun haiduc până la urmă! 10. Cămaşă de borangic — Îi 
conduce pe angajaţi. 

ORIZONTAL: 
1. Veşnica po-
menire. 2. De 
neîmpiedicat. 3. 
Superlativul lă-
comiei. 4. Pusă 
în lumină — Me-
şine! 5. Seminţie 
de origine nobilă 
— Acţiune cu 
vâjâit. 6. Alifia 
scoasă din chimir 
— Un pronume 
scos şi şase! — 
Mişcă picioarele. 
7. Supărat de 
mama focului. 8. 
Potrivit ca fel de 
a fi — Ifose de origine atmosferică. 9. O semnificaţie anumită 
— Încărcat în stilul lui. 10. Campania opţiunilor. 

VERTICAL: 1. Premiante în procesul educativ. 2. Răsplata 
în numerar — A stranso de gât pe soţia lui Esenin, Isadore 
Duncan. 3. Evidenta strădanie — Merge la drum. 4. Explicaţie 
în doi peri — Unu, la zaruri. 5. Mică pusă la izolare. 6. Se 
agaţă de ureche — Imagine ludică în desene enigmatice. 7. 
În sprijinul cumpărătorului — Frunza verden mâncare. 8. Țe-
sătură rustică palindromică — Eponimul bolilor transmisibile 
prin sex. 9. Măsuri impuse — Vas mic. 10. Antichitatea pe 
vremea lui Alexandru Macedon.
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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, garanţie.

Peste 50 de programe româneşti
RAFI: 0509-656.634

PROGNOZA METEO
9-11 aprilie

Zonă joi, 
9aprilie

vineri,
10aprilie

sâmbătă,
11aprilie

Haifa ° ° ° 
Nazareth ° ° ° 

Tveria ° ° ° 

TelAviv ° ° ° 
Ierusalim ° ° ° 
Eilat ° ° ° 

*valorilereprezintămediazilei

Cu ocazia zilei de naștere,  
urăm doamnei  

SEMIRETA GROSSMAN

LA MULTI ANI!
cu multe bucurii și sănătate!

Dragoș și Ioana

Ratele de CURS VALUTAR
Valabilepentrudatade9.04.2020

şekeli

Monedă Cumpărare Vânzare
1 dolar 

american 3,62 3,69
1 euro 4,05 4,12
1 liră 

sterlină 4,57 4,66
1 leu 

românesc 0,84 0,87

ACMEOR - Asociația Culturală Mondială a Evreilor Originari 
din România, înființată acum mai bine de 50 de ani  

de regretatul Șlomo Leibovici-Laiș (ZL),  
are plăcerea și onoarea să-l felicite pe 

E.S. AMBASADOR RADU IOANID 
cu ocazia sosirii la conducerea Ambasadei României din Israel. 
Vă dorim mult succes în activitate și numai realizări pe Pămân-

tul Țării Sfinte, domnule Ambasador!
Cu stimă,

Comitetul de conducere  
ACMEOR

AsociațiaScriitorilorIsraelienideLimbaRomânăareonoareasăîl
felicitepeE.S. dl. ambasador Radu Ioanid,  

cuocaziasosiriilapost.
NebucurămcăAmbasadaRomâniei,acumprintr-oformulă

diplomaticăcompletă,vaveghealabunadesfășurarearelațiilordintre
celedouățări.

BineațivenitînȚaraSfântă,domnuleambasadorRaduIoanid!
CuocaziaapropiatelorsărbătoridePesah,vătransmitetradiționalul

Hag Pesah Sameah!
Comitetul de conducere ASILR
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În curând,  
la Editura Familia 

un nou volum
Best Of Alexandru Andy

al unicului, talentatului  
umorist israelian

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

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.

Best of 
ALEXANDRU  
ANDY                   

„BEST OF...” este o formulă utilizată mai cu seamă de casele de discuri  și 
înregistrări muzicale: „BEST OF BEATLES”, „BEST OF CHARLES AZNAVOUR”, 
sau – de ce nu? – „BEST OF...  NETA BARZILAI”...
   Cele mai reușite creații ale unui artist – apărute în diferite locuri și la diferite 
date – adunate împreună într-o singură colecție specială, într-un unic buchet.
   Desigur, acest procedeu poate fi folosit și în literatură. 
   Probabil că ați citit unele lucrări ale scriitorului - și umoristului - Alexandru 
Andy și, cu siguranță, v-ați amuzat copios. Dar, precis, nu le cunoașteți pe toate. 
De aceea, pe lângă textele inedite – multe la număr – am înmănunchiat în acest 
volum și unele din cele mai reușite și „hazoase” creații ale sale, publicate în 
diferite cărți, ori jucate pe diferite scene. Editorul
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Editura Familia

Alexandru Andy




