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ÎN ATENȚIA ABONAȚILOR!
Săptămâna viitoare, miercuri 29
aprilie, este „Yom Haatzmaut”.
Deci expedițiile se vor face prin
poștă joi, 30 aprilie, și este
posibil să primiți ziarul abia
duminică sau luni.
La chioșcuri, ziarul se va găsi ca
de obicei, începând de joi.
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Ziua Holocaustului în
vreme de izolare
Israelienii au stat tăcuți, în picioare, în timp ce
sirena a sunat timp de două minute în toată țara,
marți dimineața, în amintirea celor șase milioane
de victime evreiești ale Holocaustului.
La ora 10, toți pietonii și șoferii
s-au oprit pe loc, cu capul plecat

Î

n case și în întreprinderile încă deschise sub restricțiile Ministerului Sănătății, oamenii au oprit ceea ce făceau pentru
a aduce un omagiu victimelor genocidului nazist în care a
fost anihilată o treime din populația evreiască mondială.
O ceremonie tradițională de depunere de coroane la memorialul Yad Vashem la care participau, de obicei, lideri israelieni și supraviețuitori ai Holocaustului, a fost înlocuită cu
o ceremonie mai modestă, în conformitate cu reglementările
de sănătate în vigoare.
Președintele Alb Albaștrilor, Benny Gantz, care în prezent
ocupă și funcția de președinte al parlamentului, a ținut un
discurs în plenul Knessetului, imediat după ce sirena a tăcut.
„Statul Israel nu a fost
creat din cauza Holocaustului, dar este
în ADN-ul
țării noastre să
învățăm lecția
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Holocaustului”, a spus el. „În aceste timpuri grele, responsabilitatea noastră ca reprezentanți aleși ai publicului este
imensă. Trebuie să păstrăm această țară și cele două atuuri
principale ale ei: puterea sa militară… și promisiunea de
«Niciodată...», a adăugat el.
„Și nu în ultimul rând, trebuie să ne păstrăm puterea
morală… Pentru a cere de la noi înșine mai mult decât ne
așteptăm de la ceilalți.”
Knessetul a organizat, de ademenea, ceremonia anuală
„Fiecare persoană are un nume”, pentru prima dată fără audiență. Evenimentul, în care numele tuturor victimelor sunt
citite cu voce tare, a fost filmat în prealabil în sala Chagall
din Knessetul israelian.
Aceeași ceremonie care se ținea de obicei la Yad Vashem,
a fost anulată anul acesta din cauza restricțiilor de sănătate.
În plus, Marșul Vieții - care se desfășoară anual la Auschwitz-Birkenau - nu va avea loc în lagărul morții, pentru
prima dată în 32 de ani. În schimb, organizatorii au lansat
un proiect online în care utilizatorii din întreaga lume pot
plasa o „placă de amintire virtuală” în onoarea victimelor.
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Negocieri reușite: avem guvern de uniune națională!
Premierul în exerciţiu Benjamin Netanyahu şi
rivalul său în alegeri, Benny Gantz, au anunţat
luni că au semnat un acord pentru formarea unei
coaliţii guvernamentale de urgenţă

D

upă trei scrutinuri neconcludente şi după un an de blocaj
politic, formaţiunea de dreapta Likud a premierului şi partidul Alb
Albastru al lui Gantz au comunicat că
au ajuns la un acord de uniune şi, implicit, la majoritatea parlamentară pe care
niciuna din cele două forţe nu reuşise
să o asigure cu aliaţi mai mici. Acordul
prevede că Netanyahu şi Gantz vor fi
prim-miniştri pe rând; actualul premier
îşi va păstra deocamdată funcţia.
Fostul şef Tzahal, generalul (r)
Gantz, va fi ministru interimar al apărării şi locţiitor al premierului în caz de
nevoie. Se anticipează că guvernul va include 32 ministere şi peste 12 miniştri
adjuncţi, fiind cel mai mare guvern din
istoria Israelului.
Alb-Albaştrii vor primi portofolii în
16 ministere, inclusiv ministerul apărării şi cel al afacerilor externe, timp
de jumătate din mandat; justiţie, imigrare şi absorbţie, cultură şi sporturi,
economie şi asistenţă socială (care au
fost alocate laburiştilor Amir Peretz şi
Itzik Shmuli), comunicaţii, agricultură,
probleme strategice, turism, egalitate
socială şi afaceri în diaspora.
Partenerul politic al lui Gantz, Gabi
Ashkenazi va ocupa funcţia de ministru

de externe în primele 18 luni. Likud va
primi portofoliul
afacerilor externe
timp de jumătaBenny Gantz și Benjamin Netanyahu
te din mandat, şi
posturi în ministerele siguranţei publice, al transportu- trul Apărării, Naftali Bennett, pentru
rilor, locuinţelor, educaţiei, protecţiei a-i informa că s-a ajuns la un acord.
mediului, energiei, afacerilor legate Se anticipează că Netanyahu va oferi
de Ierusalim şi alte posturi mai puţin partidului Yamina al lui Bennett două
posturi ministeriale chiar dacă acesta a
importante.
Acordul îi dă de asemenea lui Ne- solicitat trei.
Yamina a răspuns că „Netanyahu
tanyahu drept de veto la numirea procurorului general şi al procurorului ne-a arătat uşa.”
statului - cei doi înalţi oficiali care au
Printre potențialii miniştrii se află:
supervizat punerea sub acuzare a premierului pentru mită, fraudă şi abuz de Apărare: Benny Gantz
Finanţe: Israel Katz (Likud)
încredere.
Pe durata „guvernului de urgenţă” Externe (primul mandat):
preconizată să dureze şase luni, nu vor Gabi Ashkenazi (Alb-Albaştri)
exista numiri care să necesite aprobare Justiţie: Avi Nissenkorn (Alb-Albaştri)
din partea guvernului. Cu alte cuvinte, Locuinţe şi construcţii: rezervat pentru
procurorul de stat interimar Dan Eldad, un parlamentar din Likud
care a fost numit de ministrul justiţiei Economie: Amir Peretz (Laburişti)
şi aliatul lui Netanyahu, Amir Ohana, Asistenţă Socială: Itzik Shmuli
(Laburişti)
va rămâne pe acelaşi post.
Cele două tabere au mai decis că, Siguranţă publică: Miri Regev (Likud)
dacă Înalta Curte va decide înaintea în- Sănătate: Yaakov Litzman (Iudaismul
vestirii noului guvern că Netanyahu nu Unit al Torei)
poate forma o coaliţie din cauza rechizi- Educaţie: rezervat pentru un parlamentoriilor formulate împotri- tar din Yamina, dacă Yamina va intra
va sa, acordul va deveni nul în coaliţie
şi Knessetul se va dizolva. Transporturi: rezervat pentru un parlaÎn acest caz, Netanyahu ar mentar din Likud
rămâne premier până la or- Interne: Arie Deri (Şas)
Absorpţie: Pnina Tamano-Shata
ganizarea de noi alegeri.
Acordul stipulează că (Alb-Albaştri)
Likudul va prelua conduce- Cultură: Assaf Zamir sau Miki Haimorea comisiei parlamentare vich (Alb-Albaştri)
de gestionare a crizei de co- Comunicaţii: Orit Farkash Hacohen
ronavirus. După semnarea (Alb-Albaştri) sau Yoaz Hendel (Dereacordului, Netanyahu i-a ch Eretz)
sunat pe Ministrul Educa- Președinte al Knessetului:
ţiei, Rafi Peretz, şi Minis- Yarin Levin (Likud).
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Î

n sfârșit, vom avea Guvern! Timp
de mai bine de un an și trei campanii electorale amare, Gantz l-a acuzat pe Netanyahu că este „o catastrofă
periculoasă” pentru Israel și a promis
să nu intre niciodată la guvernare cu
el, în timp ce Netanyahu l-a considerat
pe Gantz ca fiind „slab, lent și lipsit
în întregime de competențele necesare pentru a conduce țara”. După toate
acuzațiile reciproce, cei doi lideri au semnat
un acord de 14 pagini intitulat „Acordul de
coaliție pentru instituirea unui guvern de
unitate națională de urgență”.
Semnat luni seară, acordul stipulează că
Benjamin Netanyahu va fi prim ministru
timp de 18 luni, după care Benny Gantz
va ocupa funcția aceeași perioadă de timp.
Restul paragrafelor din acord au fost scrise
de două armate de avocați care au vrut să se
asigure că niciunul dintre acești rivali nu-l
poate păcăli pe celălalt.
Se va discuta mult pe marginea acestui
acord, despre cine a pierdut și despre cine a
obținut mai multe avantaje. Deocamdată,
pentru noi este important că vom avea un
Guvern legitim care se va ocupa de problemele țării pe fondul crizei mondiale a
Coronavirusului.
Acest Guvern a avut o „naștere” grea și
va fi o povară pentru visteria țării. Așa un
număr mare de miniștri și de secretari de
stat nu am avut niciodată. Dar nimeni nu
s-a mai gândit la bani, ci doar cum să fie toată lumea mulțumită pentru a se bate odată
palma. Până la urmă, acordul marchează o
încercare a ambilor lideri de a-și depăși neîncrederea unul față de celălalt și puterea
celor doi ca, în ciuda rivalităților evidente,
să se așeze la aceeași masă și să conducă țara
împreună; ceea ce este remarcabil.
Gantz s-a asigurat că nu va putea fi păcălit și că, după cele 18 luni acordate lui
Netanyahu, va putea prelua automat fotoliul din Balfour fără niciun alt vot. În ciuda
acestui acord, mai sunt unii răutăcioși care
afirmă că Bibi va face el ceva până la urmă
și liderul Alb Albaștrilor nu va vedea foto-
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liul de prim ministru.
Netanyahu a făcut și el o mișcare bună
și poate spera că va trece cu bine peste toate problemele pe care le întâmpină acum
când opoziția este mult slăbită. Doar Înalta
Curte îi poate strica socotelile dacă îl va
pune sub acuzare în primele 6 luni, fapt
care va dizolva Guvernul și ne va trimite
la noi alegeri.
Acordul de coaliție reflectă starea cu
adevărat „de urgență” în care ne aflăm. În
primele șase luni, coaliția urmează să se
concentreze aproape exclusiv pe combaterea pandemiei iar Gantz și aliații săi vor
juca un rol central în încercarea de a minimiza impactul COVID-19 asupra țării.
Renunțând la partenerii săi din alianța Alb
Albastră, Gantz s-a asigurat totuși că fostul
președinte al Knessetului, Yuli Edelstein,
care a sfidat un ordin al Înaltei Curți de
Justiție luna trecută, nu va mai reveni la
post. Dar Gantz a făcut și o concesie extrem de semnificativă, acceptând ca, de la
1 iulie, Netanyahu să poată organiza un vot
- în guvern sau în Knesset - pentru extinderea unilaterală a suveranității israeliene
asupra teritoriilor din Cisiordania, în conformitate cu planul de pace al președintelui
american Donald Trump. Gantz și aliații
săi sunt liberi să se opună unei astfel de
acțiuni dar probabil că nu vor avea destule
voturi pentru a opri acțiunea.
Nu va fi o guvernare ușoară pentru cei
doi, mai ales că ambii lideri sunt „lupi cu
blană de oaie” și vor avea multe contradicții. Dar ieșim din starea de provizorat și
asta e important acum. Cum își vor „scoate
ochii” Netanyahu și cu Gantz, vom vedea
pe parcurs.
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Bătrânii, economia
și coronavirusul

hiar dacă în Israel s-au relaxat un
pic condițiile de izolare la începutul acestei săptămâni, la nivel
mondial, teama faţă de răspândirea coronavirusului creşte. Totodată, sporesc şi
grijile privind alunecarea într-o criză economică şi socială de amploare. Oamenii
resimt măsurile de izolare la intensități
din ce în ce mai mari. Singurătatea, neputința de a ieși din casă, combinate cu
teama pentru propria viață, instaurează o
nemulțumire generală și o stare de incertitudine în sufletul fiecăruia dintre noi.
Majoritatea oamenilor sunt convinși
că pericolul este real. Ei respectă măsurile guvernamentale, susţin politica de
combatere a Coronavirusului şi sunt
dispuşi să-şi sacrifice din drepturile şi
libertăţile cetăţeneşti. Dar până când se
poate suporta o astfel de situație?
Propria casă a devenit o închisoare.
Oamenii își doresc să evadeze, să iasă
dintre pereții „celulelor impuse” pentru
a se bucura de libertate. Cel mai mult
suferă vârstnicii; ei sunt mai vulnerabili
pentru că au și alte afecțiuni. Natural,
este nevoie de o anumită disciplină, de
ordine și de restricții severe, dar discriminarea bătrânilor (chiar și când este,
aparent pozitivă) devine jignitoare, înjositoare, rușinoasă. Bătrânețea nu este

o boală sau un handicap. Chiar
dacă unii bătrâni sunt suferinzi,
atunci nu au nevoie să li se amintească mereu asta, să li se spună
ori să li se sugereze că sunt o
povară. Faptul că unii dintre ei
au avut o viață grea, că sunt încărcați
de povara anilor și de sacrificiile făcute
pentru copii și nepoți, nu trebuie scos
în evidență. Bătrânii știu ei și singuri, în
mod dureros, ce este suferința fizică, ce
este singurătatea, ce este dorul de copii și
de nepoți. Nu mai insistați să-i izolați pe
termen lung pentru că mulți sunt izolați
oricum; nu-i vor mai îmbrățișa pe dragi
încă multă vreme de aici înainte.
Criza actuală ne afectează pe toți, este
nevoie de mai multă empatie și afecțiune
față de semenii noștri, mai ales că acum
suntem amenințați și de consecinţe considerabile asupra economiei. Multe persoane şi-au pierdut locul de muncă iar
majoritatea lucrează cu program redus.
Asistăm astăzi la un fenomen de „nevroză în masă”. Coronavirusul există dar
rata mortalităţii nu a crescut chiar atât
de înspăimântător. Au murit mai puţini
oameni decât în timpul unor valuri de
gripă din trecutul apropiat. De fapt,
putem spune că boala nu zace atât în
corpurile noastre, cât în mințile noastre.

V. MIREUȚĂ

M

Știri pe scurt

inisterul Sănătății a extins
marți carantina obligatorie
pentru toate persoanele care
sosesc din străinătate, până pe 6 mai.
Cabinetul a extins reglementările
de urgență care permit Israelului să
poziționeze în carantină toate sosirile
în țară la hoteluri special amenajate,

pentru a evita răspândirea
virusului.

*
Aproximativ 50.000 de elevi din învățământul special israelian s-au întors
luni la școală, în conformitate cu restricțiile Ministerului Sănătății, despre care
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Coronavirusul nu este primul fenomen de „frică în masă”, apărut în sânul
omenirii. Să ne aducem aminte de panici
anterioare, cum au fost teama de prăbuşirea sistemului informatic la intrarea în
noul mileniu, gripa aviară sau SARS, gaura din stratul de ozon, care toate parcă
au dispărut peste noapte.
Sunt specialiști care consideră că teama de Coronavirus, devenită o problemă
fundamentală a civilizației actuale, va
reuși să-l imunizeze pe omul occidental
faţă de nevrozele în masă. Panica actuală
este punctul culminant al unei serii de
îngrijorări în masă la nivel global înregistrate în ultimele două decenii.
Ieşirea din filmul de groază pe care
îl trăim în prezent, va avea un final fericit; în cazul nostru, un vaccin. Marea
problemă este, însă, că în momentul în
care vom avea la dispoziţie vaccinul, catastrofa emoțională a omului post-Coronavirus și dezastrul economic ar putea fi
atât de imense, încât să ne trezim în toiul
unei tragedii a umanității.

unii părinți spun
că sunt irealizabile.
Conform reglementărilor Ministerului Sănătății,
p ro g r a m e l e d e
educație specială
au voie să funcționeze pentru grupuri de până la trei copii, cu intervale de
15 minute între grupurile alternative.
Școlile au fost dezinfectate în așteptarea întoarcerii elevilor.
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Schimbul dorit de Hamas
Hamas a aprobat o listă cu 250 dintre teroriștii întemnițați
în prezent în Israel pe care îi vrea eliberați în cadrul unui
pact, în schimbul furnizării de informații către Israel despre
trupurile celor doi soldați Tzahal uciși în operațiunea „Stânca
Indestructibilă” – Lt. Hadar Goldin și Sg. Major Oron Shaul –
și a doi civili captivi, Avera Mengistu și Hisham al-Sayed

A

cum două săptămâni, într-un interviu acordat postului Al-Aqsa
TV despre modul în care autoritățile din Fâșia Gaza se pregătesc pentru
combaterea epidemiei de coronavirus,
liderul Hamas, Yahya Sinwar, a menționat că Hamas ar putea fi dispusă să facă
anumite concesii dacă Israelul va elibera
deținuții vârstnici care sunt mai vulnerabili în fața coronavirusului.
Totuși, ziarul Al-Arabi al-Jadeed din
Qatar a relatat că Israelul nu a dat nici

un răspuns la oferta lui Sinwar.
Potrivit aceleiași surse, în timp
ce Hamas a negat purtarea oricăror negocieri pe marginea unui schimb
de prizonieri, în arenă a apărut un nou
mediator.
Al-Akhbar a aflat că un fost mediator
german care a fost implicat în negocierea eliberării soldatului Gilad Shalit începând din 2011 a transmis mesaje grupării
Hamas.
Între timp, surse din Hamas susțin că

Atac terorist
dejucat

Ajutoare
americane

Forțele Tzahal au zădărnicit luni
seara o tentativă de atac terorist
în Gush Etzion

Statele Unite le oferă
palestinienilor 5 milioane $
pentru a-i ajuta să combată
epidemia de coronavirus

Î

n timpul unei operațiuni a armatei, în
apropierea intersecției Amos, militarii
au identificat un număr de suspecți arabi
care intenționau să arunce echipamente explozive și incendiare spre forțele de apărare
israeliene.
S-a deschis focul asupra unuia dintre
suspecți, care a fost rănit și transportat la
spital pentru continuarea tratamentului
medical. Ceilalți suspecți au fost reținuți.
Incidentul este cercetat de Tzahal.
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D

onația anunțată de ambasadorul american în Israel,
David Friedman, întrerupe
seria celor câțiva ani de tăieri de fonduri către Cisiordania și Fâșia Gaza
aplicate de administrația președintelui Donald Trump.
„Sunt foarte încântat că SUA oferă
spitalelor și gospodăriilor palestiniene 5 milioane $ pentru acoperirea
nevoilor imediate, vitale, destinate
combaterii COVID-19,” a scris Friedman pe internet. „SUA, în calitate
de prim donatoare de ajutoare umanitare din lume, e dedicată sprijinirii
poporului palestinian,” a adăugat el.
Cele 5 milioane de $ vor reprezenta ajutoare în caz de dezastre internaționale din partea Agenției SUA
pentru Dezvoltare Internațională.
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gruparea e dispusă să ia măsuri preliminare pentru încheierea unui acord care
să ducă la eliberarea a 250 de deținuți în
schimbul furnizării de „informații.”
Aceleași surse au precizat că Hamas
nu e dispusă să trateze pe marginea unui
acord final până când Israelul nu va elibera 55 membri Hamas care au fost inițial
eliberați în schimbul lui Shalit, dar apoi
au fost reîntemnițați.

Abu
Mazen

Începând din 2018, administrația
Trump a tăiat sute de milioane de dolari din ajutoarele destinate palestinienilor. Reducerile au fost considerate
în mare parte o încercare de a-i forța
pe palestinieni să revină la masa negocierilor pentru reluarea tratativelor
de pace cu Israelul.
Palestinienii au boicotat eforturile
de pace ale lui Trump încă din 2017,
acuzându-l pe acesta de părtinire în
favoarea Israelului, după ce Trump
a declarat Ierusalimul capitala Israelului și după ce a mutat ambasada
americană de la Tel Aviv acolo.
Trump și-a prezentat planul de
pace pentru Orientul Mijlociu în
luna ianuarie. Israelul l-a îmbrățișat,
în timp ce palestinienii l-au respins
din start.
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Se cere guvernului să acționeze
Israelienii liber-profesioniști și angajații micilor întreprinderi au
organizat duminică un protest furios în fața Knessetului, acuzând
guvernul că i-a părăsit și i-a exclus din pachetele economice de
sprijin și modificările de ușurare a restricțiilor impuse afacerilor

S

utele de demonstranți
din fața parlamentului
israelian au spus că închiderile impuse pentru împiedicarea răspândirii coronavirusului în Israel i-au forțat
pe mulți dintre ei să intre în
faliment. Majoritatea celor
mai bine de o jumătate de
milion de patroni de afaceri
liber-profesioniști au fost forțați să nu mai lucreze din cauza restricțiilor sanitare impuse de guvern. Proprietarii au spus că mulți și-au pierdut
singura sursă de venit, dar încă mai au
de plătit cheltuieli și facturi restante,
precum și chirii și asigurări.
Protestatarii au cerut aceleași drepturi ca cele de care beneficiază angajații salariați, cu privire la calcularea
ajutoarelor de șomaj și crearea unui
fond de despăgubire a micilor afaceri.
La un protest similar din fața cabinetului premierului Benjamin
Netanyahu, sute de comercianți cu

Relaxare

Liderul cabinetului Autorității
Palestiniene (AP), Mohammed
Shtayyeh, a anunțat luni o
relaxare a normelor sanitare
impuse cetățenilor palestinieni
din cauza coronavirusului

V

amănuntul din sectorul alimentar,
afaceriști și membri ai Asociației Fermierilor Israelieni din Ierusalim s-au
mobilizat împotriva deciziei de a nu
deschide piețele populare în aer liber
Mahane Yehuda din Ierusalim și Shuk
HaCarmel din Tel Aviv.
Israelienii liber-profesioniști, incluzându-i pe lucrătorii din industria
produselor cosmetice, au organizat și
ei proteste în Tel Aviv după ce au aflat
că afacerile lor nu vor beneficia de reducerea restricțiilor, proteste similare
având loc și în Haifa și în nordul țării.

orbind la o conferință de presă
în Ramallah, Shtayyeh a declarat
că fabricile pot reveni la lucru,
cu o capacitate de până la 50 la sută și cu
condiția respectării depline a reglementărilor oficiului de sănătate AP.
În același timp, moscheile și bisericile,
precum și sălile de eveniment și corturile
de doliu vor rămâne închise, de frica de a
nu răspândi virusul. În plus, Shtayyeh a
spus că cabinetul AP va interzice adunările în masă cu ocazia postului de Ramadan care urmează să înceapă săptămâna
viitoare. De asemenea, școlile și universitățile vor rămâne închise deocamdată.
Liderul cabinetului AP a anunțat în
plus interdicția circulației lucrătorilor
arabi palestinieni de la locul de muncă
din Israel spre casele lor din zonele AP.
Dispoziția va rămâne în vigoare până
când testarea pentru coronavirus va fi
organizată în coordonare cu autoritățile
israeliene.

Rugăciuni interzise
Complexul al-Aqsa din Ierusalim va fi închis pentru
credincioșii musulmani pe toată durata postului din luna
Ramadan din cauza epidemiei de coronavirus

D

e obicei, Ramadanul atrage zilnic zeci de mii de musulmani
la moschee și la Cupola Stâncii
pentru rugăciunile de seară cunoscute
sub denumirea de Taraweeh. Credincioșii musulmani cred că e locul de unde
profetul Mohamed a urcat la ceruri.
Decizia de a interzice rugăciunile
musulmane în complexul de 140.000
mp2, venerat de evrei ca Muntele Templului și ca amplasament al templelor
evreiești din antichitate, extinde interdicția până la 23 mai, aplicată rugăciu-

nilor musulmane de acolo. Într-un comunicat dat de Waqf,
consiliul desemnat de Iordania
pentru supervizarea siturilor
islamice din complexul sacru,
a catalogat decizia drept „dureroasă” dar a precizat că ea „e în concordanță cu opiniile clerului (cazurile legale
fatwas) și sfaturile medicale”.
Musulmanii ar trebui „să se roage în
casele lor în luna Ramadanului, pentru
a-și menține siguranța,” a declarat consiliul. Ramadanul va începe mâine, 24
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aprilie, și va dura o lună de zile.
În semn de normalitate, chemarea
musulmană la rugăciune va avea loc
de cinci ori pe zi la complex în timpul
Ramadanului, iar slujitorii religioși vor
avea în continuare voie să intre, s-a adăugat în declarație.
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Tableta zilei

CARICATURA ZILEI
Lucrul de acasă

Sper ca toți
nenorociții de
stânga să moară
de coronavirus!

Tratamentul preventiv
și curativ în Corona

D

acă tratamentul preventiv al coronei, experimentat
pe planetă, este „izolarea” care, cu o logistică bine
aplicată, dă dovadă de succes, al doilea element al
ei este vaccinul care face subiectul acestei tablete. Dintre tratamentele curative valabile
până azi, 21.04.2020, cunoaștem cinci care,
de asemeni, fac obiectul acestei tablete.

Vaccinul
De-a lungul istoriei secolului XVIII, un
număr de oameni de știință sunt implicați în
crearea vaccinului născut în cadrul efortului
de apărare al oamenilor contra pandemiei de
variolă, care a omorât 400.000 de oameni
în fiecare an.
Între cei implicați în aplicarea vaccinului ca metodă,
trebuie amintiți Lady Mary Wortley Montagu care, căzând
victimă și fiind desfigurată, s-a devotat luptei de convingere
a contemporanilor ei de valoarea tehnicii de inoculare de
cantități minore de lichid purulent dintr-o singură veziculă
(care conține virusul și poate declanșa cu succes mecanismul
de imunizare) contra variolei. Au trebuit zeci de campanii de
vaccinare, care au durat un secol, timp în care s-au pus bazele științifice ale vaccinării de către savanții Louis Pasteur,
Edward Anthony Jenner și Joseph Lister.
Sistemul care apără corpul omenesc de infecțiile cu bacterii și virusuri, se numește sistemul imunologic. El este
compus din diferite tipuri de celule albe care circulă în sânge.
Unele dintre ele distrug invadatorii, înglobându-i în celulă,
alții fabrică agenții de apărare, anticorpii care, lipindu-se
de agentul invadator, îl face identificabil de către celulele
înghițitoare și distrugătoare.
Vaccinul deci, odată injectat, creează o falsă alarmă care
face ca sistemul de apărare să creadă că organismul este infectat și începe să fabrice anticorpii identificatori celulelor
de apărare. Vaccinarea este o falsă alarmă binevenită; virușii
(hoții) găsesc poliția (anticorpii) care-i așteaptă. Fiecare virus din uriașul număr de pe Planeta Pământ poartă în el o
moleculă (un compus chimic) care-l caracterizează, și prin
care poate fi imediat identificat. Această moleculă poartă
numele de antigen. Vaccinul introduce în corp un antigen
atenuat, nepericulos, prin care anunță prezența lui în corp
și dă falsa alarmă care face ca poliția (anticorpii) să fie în
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Yair Netanyahu
casă când vin (hoții) adică virușii purtători
de acest antigen.
Covid-19 aparține familiei de viruși
care poartă numele de coronavirusuri, cum
este și SARS (epidemiile din China 20022003). Denumirea provine de la piciorușele
(pseudopodele) care apar la suprafața lui și
care folosesc pentru a pătrunde cu iuțeală
în celule, devenind din pre-vietăți în vietăți
independente. Contra lui SARS-CoV-2 s-a
realizat un vaccin în curs de utilizare. În crearea vaccinului contra COVID-19 sunt angajate companiile
Moderna, Biotech, Imperial College London, Johnson &
Johnson (USA), Sanofi (Franța), US Biomedical Advanced
Research and Development Authority, University of Cambridge, Emory University în Atlanta împreună cu Oxford
University și US pharma, etc. în total 20 de laboratoare.
Foarte recent, Dr. Anthony Fauci, director al Institutului
Național de boli Infecțioase și Alergice al Statelor Unite, a
declarat că, pentru a crea un vaccin, este nevoie de un minim de timp de 12-18 luni de zile. Biotehnologia actuală
permite ca, de îndată ce decodificarea genetică a virusului a
fost făcută, să înceapă munca pentru producerea vaccinului
în decurs de 60 de zile. Dar întrucât „este mai periculos un
vaccin nereușit decât virusul însuși”, până la trecerea întregului proces de aprobare a problemelor logistice, financiare
și etice, este nevoie de încă aproximativ 12 luni. Dacă cei ce
lucrează s-ar fi unit între ei, vaccinul era de-acum pe piață și
mulți pacienți ar fi în viață, dar prestigiul și ego-ul fiecărei
societăți este mai puternic decât dictonul „iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți”. Statele Unite așteaptă ca gloria să
vină de la Societatea Moderna iar Israelul de la Institutului
Migal Galilee. Omenirea nu va eradica COVID-19 decât
dacă toți oamenii vor accepta să fie vaccinați, chiar și cei
care nu-l pot cumpăra.
Până la ora actuală (21.04.2020), COVID-19 pornit din
Wuhan în Decembrie 2019 a infectat peste 2.500.000 de
oameni și a omorât 171.809, a transferat epicentrul din
China în Europa în conformitate cu statistica Universității.
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14,7 milioane de evrei în lume
Populația evreiască din lume a ajuns la 14,7 milioane
până la sfârșitul anului 2019, potrivit unui nou raport
publicat de Biroul Central Israelian de Statistică

P

otrivit raportului publicat înaintea Zilei Comemorării Holocaustului, numărul total al evreilor din lume rămâne mult sub vârful
înregistrat înaintea Holocaustului. Deși
populația evreiască e similară celei din
1925, cu circa 14.8 milioane evrei în
lume în prezent, în ajunul celui de-al
Doilea Război Mondial în 1939, populația ajunsese la peste 16,6 milioane.
Din aceste 16,6 milioane de evrei
de pe glob înaintea celui de-al Doilea
Război Mondial, 449.000, adică circa
3% din populația totală locuia în Mandatul Britanic pentru Palestina, care va

deveni ulterior Statul Israel.
În 1948, în ajunul înființării Statului, numărul
evreilor din toată lumea era
de 11,5 milioane, dintre
care 650.000 se aflau în Israel (6%). Până la sfârșitul
anului 2018 populația evreiască de pe
glob ajunsese la 14,7 milioane, cu 6,7
milioane, sau 45,6%, locuind în statul
Israel.
A doua cea mai numeroasă populație
evreiască din lume este în SUA, cu 5,7
milioane evrei, urmată de cea din Franța, cu circa 450.000 evrei, Canada cu

Găuri în gard
Sâmbătă, Israelul a acuzat gruparea teroristă libaneză
Hezbollah că încearcă să încalce suveranitatea
israeliană și a declarat că va sesiza Consiliul de
Securitate ONU, la o zi după ce armata a raportat
pagube la gardul de graniță

„

După tentativele
Hezbollah de încălcare
a suveranității israeliene
la granița noastră libaneză, am instruit Ministerul
de Externe să depună o
plângere la Consiliul de
Securitate ONU. Condamn aceste acțiuni și mă
aștept ca guvernul libanez să-și îndeplinească responsabilitățile și să
prevină amenințările împotriva Israelului și a regiunii,” a declarat
Ministrul de Externe, Israel Katz.
Vineri, armata a raportat daune la gardul de frontieră cu Libanul
în mai multe puncte, dar a spus că nimeni nu a trecut în Israel.
Tzahal nu a detaliat pagubele provocate, dar se pare că a fost un
act de sabotaj deliberat.
Perturbările au avut loc după un atac aerian asupra Siriei de
miercurea trecută, atac atribuit Israelului și care se pare că ar fi
vizat câțiva membri Hezbollah. Atacul aerian de miercuri din Siria a vizat o mașină cu pasageri în care se afla fiul unui important
comandant militar Hezbollah care ar fi fost asasinat într-un atac israeliano-american cu bombe produs acum mai bine de un deceniu.
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392.000, Regatul Unit al Marii Britanii
cu 292.000, Argentina cu 180.000, Rusia cu 165.000, Germania cu 118.000
și Australia cu 116.000. Din cele 6,7
milioane evrei stabiliți în Israel la sfârșitul lui 2018, 5,2 milioane s-au născut
în Israel, iar 1,5 milioane s-au născut în
străinătate.

Transport de
echipamente medicale
Un avion de marfă al operatorului CAL
transportând 60 tone de echipamente
medicale din China – incluzând măști de
protecție – a aterizat luni în Israel, după cum
a anunțat Ministerul Apărării

E

primul din cele cinci zboruri cargo programate
să aterizeze în Israel zilele acestea.
Primul transport a conținut circa 12 milioane măști de protecție și echipamente medicale achiziționate de Israel de la Sion Medical – un producător,
distribuitor
și furnizor
israelian de
pansamente
chirurgicale, materiale textile de
uz medical,
unguente,
produse de
unică folosință și soluții sterile pentru spitale.
Producătorul are fabrici în China. Noile echipamente medicale se adaugă celor 10 milioane de măști
cumpărate săptămâna trecută.

•
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Comemorarea Holocaustului, pe internet
În loc să găzduiască supraviețuitorii Holocaustului în
sufragerie, peste un milion de oameni sunt așteptați să ducă
mai departe tradiția împărtășirii poveștilor personale din
timpul Holocaustului prin intermediul
conferințelor video online

O

rganizația Zikaron BaSalon (în
ebraică „Amintiri în salon”) organizează întâlniri în sufrageriile locuințelor din toată lumea, cu supraviețuitorii Holocaustului și familiile lor,
încă din 2010 în cadrul unei inițiative
sociale de educare a oamenilor și conservare a istoriei.
Oamenii care au supraviețuit tentativei naziste de exterminare a populației
evreiești, sunt găzduiți în locuințele private pentru a-și împărtăși experiențele
personale și răspunsurile la întrebări.
Inițiativa a devenit populară de-a lungul
anilor, lumea trecând de la ceremoniile
mari, impersonale, sponsorizate de gu-

vern, la metode mai intime și
semnificative de rememorare
a celui mai oribil eveniment
abătut asupra poporului evreu.
Pandemia de coronavirus a
împiedicat câteva tradiții de comemorare, dar nu și pe aceasta, care doar s-a
mutat în spațiul online. „Anul acesta,
cel mai important angajament al nostru
e protejarea siguranței supraviețuitorilor
Holocaustului, care sunt cei mai vulnerabili,” după cum au declarat organizatorii pe website-ul lor. „Încercăm să ne
asigurăm că perpetuăm tradiția Zikaron
BaSalon și respectăm toate restricțiile
necesare”, iar întâlnirile online vor fi

Mesaje „incendiare”

găzduite cu ajutorul aplicației de conferințe video Zoom.
Peste un milion de oameni din cel puțin 54 țări din lume vor găzdui întâlniri
în saloanele online.
În toată America vor fi organizate întâlniri care în trecut au fost găzduite de
cetățeni, centre comunitare și organizații din SUA, dar și diverse personalități
cum ar fi fostul ambasador în Israel, Dan
Shapiro.

Yair
Netanyahu

Fiul premierului Netanyahu a stârnit zilele trecute o furtună de
critici după ce a a anunțat că-și doreaște ca israelienii de stânga
să moară de coronavirus

Y

air Netanyahu este renumit
pentru postările sale obraznice
și răutăcioase de pe rețelele de
socializare. El a ripostat față de o demonstrație organizată joi în Tel Aviv
unde circa 2.000 persoane au protestat
față de erodarea democrației israeliene
prin modul de gestionare a crizei coronavirus de către Benjamin Netanyahu.
Nitzan Horowitz, liderul partidului
de stânga Meretz, a postat pe internet
o poză cu el mascat în mulțimea de
oameni ce respectau distanța socială,
ceea ce l-a făcut pe tânărul Netanyahu
să-l acuze că pune în pericol sănătatea
publică.
„Sper ca bătrânii care mor după
acest protest, să fie doar din tabăra
voastră,” a scris Netanyahu. Ulterior,
el a adăugat că a crezut că protestul
e o formă de adunare în masă care va
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contribui la răspândirea coronavirusului mortal. „Deci, din punct de
vedere statistic, sunt șanse mari ca
protestatarii de stânga să fi cauzat
morțile viitoare ale persoanelor în
vârstă. Prefer ca ei să nu fie dintre ai ției Mossad, Ram Ben Barak, a fost „un
clown” prea prost ca să poată vorbi în
noștri,” a scris el.
Comentariile lui Netanyahu au atras engleză.
critici puternice imediate, inclusiv din
partea tatălui său, al cărui cabinet a dat
ABONAMENTE LA
imediat un comunicat în care a preciPRESA ROMÂNEASCĂ
zat că „respinge ferm remarcile.” „Nu
un mod sigur de a primi în
există nici o tabără politică în lupta
fiecare săptămână publicația
împotriva coronavirusului și nici nu ar
preferată la domiciliu!
trebui să fie,” a menționat Cabinetul
Plata prin CEC sau card bancar!
premierului.
Revista Familiei:
Yair Netanyahu a șters ulterior me330
șekeli/3 luni
sajul, dar a continuat să posteze mesaje
Gazeta Românească:
în care s-a apărat, inclusiv cel în care
285 șekeli/3 luni
i-a numit pe ziariști „idioți,” și altul în
Sunați la 0524-716004
care a scris că fostul șef adjunct al agen-
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Protest
în vreme de pandemie
Mii de israelieni au protestat duminică seara
la Tel Aviv împotriva a ceea ce consideră a fi o
ameninţare la adresa democraţiei israeliene, pe
fondul negocierilor privind formarea guvernului
dintre premierul Netanyahu şi rivalul Benny Gantz

A

proximativ 2.500 de protestatari au răspuns apelului făcut pe Facebook de mişcarea „steagurilor
negre” şi s-au adunat în Piaţa Itzhak Rabin pentru
a „salva democraţia”.
Intenţia protestatarilor a fost şi aceea de a face cunoscută
opoziţia faţă de negocierile dintre Benny Gantz și Benjamin Netanyahu, acuzat de corupţie. Purtând măşti de
protecţie şi îmbrăcaţi majoritar în negru, protestatarii au
păstrat distanţa de doi metri unii faţă de alţii, respectând
astfel măsurile de distanţare socială destinate combaterii
pandemiei COVID-19.
„Lăsaţi democraţia să câştige”, se putea citi pe pancarte. „Ministrul
infracţionalităţii”
au scris alţi manifestanţi pe măştile
lor, fluturând steaguri negre, simbol, pentru ei, al
ameninţărilor la
adresa democraţiei
israeliene.
„Corupţia nu se
combate din interior. Dacă ai intrat, faci parte din ea” a
acuzat parlamentarul Yair Lapid, noul lider al opoziţiei,
acuză care îl vizează pe fostul său aliat, Benny Gantz. „Democraţiile mor din interior deoarece oamenii buni tac şi
oamenii slabi se predau”, a adăugat omul politic israelian,
denunţând presupuse manevre ale premierului Netanyahu
pentru a rămâne la putere. „Suntem aici pentru a spune că
nu vom renunţa niciodată”.

NESTEMATE POETICE
culese de Ady Covaliu

Negație

de Mioara Iarchi
Nu vreau
să prefac pietrele
în stele.

Stelele mor.
Uneori, am nevoie de
stabilitate.

Rafi Peretz: „Școală în
iulie, vacanță în august”
Duminică, Ministrul Educației, Rafi Peretz
(Yamina), a anunțat că vacanța de vară va
fi scurtată și a discutat despre pregătirile
Ministerului Educației pentru studiile școlare în
contextul „rutinei create de coronavirus”

Î

ntr-un interviu acordat postului Canal 12 TV, Peretz a
spus că „nu se va putea evita nicicum prelungirea școlii
până în luna iulie.” „În august, vacanța de vară va continua conform planificării,” a spus el.
Conform spuselor lui Peretz, în cadrul măsurilor următoare de repornire a economiei naționale, Ministerul Educației

a hotărât să „redeschidă grădinițele în grupuri mici supravegheate de 7-8 copii în fiecare unitate preșcolară”. El a adăugat:
„Clasele 1-3 vor avea ore 4-5 zile pe săptămână, iar clasele 4-6
între 2 și 3 ore pe săptămână – celelalte clase vor continua
învățământul online.”
Referitor la dificultățile întâmpinate de mulți elevi în studiul la distanță, Peretz a spus: „Am încercat să oferim o gamă
foarte variată de cursuri TV prin rețelele Cellcom TV și Hot
TV pentru circa un milion de familii – atât pentru telefoanele
smartphone, cât și pentru calculatoare.”
„Am vorbit cu premierul despre nevoia de a oferi calculatoare pentru segmentele defavorizate ale populației cum ar fi
sectoarele haredi și arabe. Încercăm să obținem 50 milioane
șekeli în acest scop.”
Ministrul Peretz a continuat: „Se intenționează să se ajungă
la un program de «un laptop per copil», dar nu suntem siguri
că îl putem realiza. Programele de învățământ la distanță nu
presupun prezența permanentă a fiecărui copil în fața calculatorului. Ei pot primi o temă și lucra la ea cu profesorul
[ulterior, în cursul zilei].” El a mai precizat că „elevii nu sunt
obligați să folosească un calculator – e doar o propunere.”
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Casă regală,
atacată de
coronavirus
Panică la nivel înalt în Arabia
Saudită! Peste 150 de membri
ai familiei regale au fost testați
pozitiv pentru COVID-19

E

pidemia mondială nu cruță nici
capetele încoronate! După prințul Albert de Monaco (62 de ani)
şi prințul Charles (71 de ani), o altă casă
regală, cea a Arabiei Saudite, este atacată
de virusul COVID-19. Ţara are o populaţie de 33 de milioane şi a înregistrat
vineri 3.300 de contaminări şi 44 de
decese.
Regele Salman, în vârstă de 84 de
ani, s-a izolat la palatul din Jeddah, de
la Marea Roșie, şi prințul moștenitor
Mohamed bin Salman i-a urmat exemplul. Doctorii de la spitalul regal „Regele Faisal” au pregătit 500 de paturi
în regim de primire VIP şi sunt gata să
sară în ajutorul familiei regale. „Codul
roşu” instituit la spital a fost dat joi şi,
conform presei locale, conducerea clinicii de elită a fost avertizată că „va urma
un val masiv de internări”. Majoritatea
prinților saudiţi obișnuiesc să vină des în
Europa şi este posibil ca, în timpul unei
astfel de călătorii, să se fi expus la noul
coronavirus.
Prințul saudit Faisal bin Bandar bin
Abdulaziz Al Saud (72 de ani), guvernatorul capitalei Riyadh, se află deja la
Terapie Intensivă după ce a fost diagnosticat pozitiv la testul COVID-19. Conform sursei citate, contaminările din familia regală saudită au fost înregistrate
la nivelul de jos al piramidei succesorale.
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Documente
despre victimele nazismului
Un total de 26 de milioane de documente despre victimele nazismului
au fost făcute publice în Arhiva Arolsen

A

cestea vor putea fi accesate pe pagina de internet
a instituției, care deține
una dintre cele mai mari baze
de date despre victimele persecuției naziste. Proiectul digital
oferă date despre 21 de milioane
de oameni care au fost victimele
exterminării, deportării în lagăre
de concentrare sau muncii forțate. O parte dintre documente au fost obținute
datorită unor acorduri încheiate în ultimele luni. Printre acestea se numără fișele
de identificare ale celor care munceau forțat în timpul regimului nazist.
De asemenea, arhiva include listele de evrei și țigani obligați să meargă în
lagăre de concentrare și în ghetouri din fostul Imperiu German, Austria, Boemia
și Moravia. În Arhiva Arolsen au fost incluse și documente de la UNESCO. În
unele cazuri, sunt precizate chiar și liste cu obiectele furate de naziști.
Proiectul a început în mai 2019, când organizația a publicat 13 milioane de
documente pe internet.

Atac în Canada
Un tehnician a ucis cel puțin 16 oameni, inclusiv o polițistă, în
provincia canadiană Nova Scoția

N

u se cunosc motivele celui mai grav atac
din istoria modernă a
Canadei, iar vecinii bărbatului
care se bucura de o bună reputație în comunitate, s-au arătat
șocați de gestul acestuia.
Atacatorul se numește
Gabriel Wortman, avea 51 de
ani și era tehnician dentar.
Atacul a început în orașul Portapique, aflat la 130 de kilometri de
Halifax.
Bărbatul a fost urmărit de poliție
timp de 12 ore și a fost lichidat în timpul operațiunilor ce prindere.
Atacatorul purta o uniformă de poliție și se deplasa la bordul unei mașini
foarte asemănătoare cu una de poliție,
astfel încât se consideră că a premedi-
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tat acțiunea. Presa din regiune scrie că
mai multe cadavre au fost descoperite
într-o casă mică din oraşul Portapique,
ce se află la circa 130 de kilometri de
Halifax. Poliţia presupune că este vorba despre o primă scenă a crimelor,
întrucât corpuri ale victimelor au fost
descoperite şi în alte locuri. Se pare că
atacatorul a tras la întâmplare.
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Destine unite
pe internet
Căsătoriile pe internet prin videochat devin
legale în New York. Guvernatorul Andrew
Cuomo din New York a emis o directivă care
le permite cuplurilor să obţină licenţă de
căsătorie prin intermediul unei legături video

P

e fondul interdicțiilor care impun distanțarea socială, tot mai multe cupluri apelează la oficializarea
relaţiilor prin intermediul platformelor online.
Că s ă t o r i i l e
prin platforme
de tipul Zoom
devin legale în
New York. Guvernatorul Andrew Cuomo a
emis o directivă
care le permite
cuplurilor să obţină licenţă de căsătorie prin intermediul
unei legături video. Pe fondul interdicțiilor care impun
distanțarea socială, tot mai multe cupluri apelează la oficializarea relaţiilor prin intermediul platformelor online:
„Acum nu mai aveți scuze când se pune problema căsătoriei. Nicio scuză, o puteți face prin programul Zoom.
Da sau nu!”, a arătat Cuomo.
Şi în alte colţuri ale lumii, căsătoriile prin intermediul
platformelor online încep să îşi găsească susţinători.

Ajutor de redresare
Europa va avea nevoie de încă cel puţin 500 de
miliarde de euro de la instituţiile financiare ale
UE pentru a finanța redresarea economiei după
pandemia de coronavirus (Covid-19), a afirmat
Klaus Regling, directorul Mecanismului European
de Stabilitate

C

el mai uşor mod de a organiza astfel de fonduri ar fi
prin intermediul Comisiei Europene şi prin bugetul
UE, a explicat Klaus Regling, într-un interviu acordat
duminică publicației italiene Corriere della Sera.
În 9 aprilie,
miniştrii de Finanţe din UE
au pus la punct
un pachet de
măsuri în valoare de 540 miliarde de euro.
Printre măsuri
se numără împrumuturi de Klaus Regling
la Mecanismul
European de Stabilitate, garanţii pentru împrumuturi de la
Banca Europeană de Investiţii şi o schemă pentru finanțarea
programelor de şomaj parţial ale statelor membre. Cu toate
acestea, miniştrii europeni de Finanţe au lăsat nerezolvată
problema împărțirii poverii financiare din cauza lipsei unui
acord cu privire la emiterea de obligaţiuni comune.

Conduse de femei
Țările care au gestionat cel mai bine criza creată de coronavirus, au în comun
un detaliu curios: sunt conduse de femei

Jacinda Ardern,
premierul Noii
Zeelande

Î
Tsai Ing-wen,
președintele Taiwan-ului

n Taiwan, autoritățile au oprit răspândirea epidemiei,
iar acum ţara asiatică exportă echipamente de protecţie.
Noua Zeelandă a introdus restricţii dure la graniţă,
încă de la debutul epidemiei.
Cancelarul german Angela Merkel a fost printre primii lideri mondiali care a reacționat la epidemia cu noul
coronavirus şi le-a spus calm conaționalilor că este vorba
despre o problemă gravă, care va infecta până la 70 la sută
din populaţie. Reacția a fost pe măsură.
Testarea s-a făcut chiar din primele zile ale răspândirii
virusului. Germania a sărit peste fazele de negare a pericoAngela Merkel,
lului şi a trecut direct la fapte.
cancelarul Germaniei
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Liber la teste

Pauză în sport

Începând de ieri, israelienii care vor să
obţină permis de conducere, pot da din nou
proba scrisă („teroretică”)

Duminică, reprezentantul Ministerului Sănătății a
declarat că el crede că sporturile în grup ce presupun
contact fizic, nu vor fi permise timp de cel puțin încă șase
luni, condamnând ligile sportive la o pauză prelungită

P

robele
au fost
anulate acum câteva
săptămâni din
cauza izbucnirii epidemiei de
coronavirus.
Testările sunt
organizate conform indicaţiilor Ministerului Sănătăţii: înscrierea la examen se face online sau prin linia
specială a Ministerului Transporturilor, iar plata se
face tot online. Fiecare persoană care dă examen,
trebuie să confirme prin semnătură la intrare că i-a
fost măsurată temperatura în ultima oră şi că nu are
mai mult de 38 grade Celsius. Dacă temperatura nu
i-a fost măsurată în ultima oră, persoanei i se cere să
o facă înainte de susţinerea probei.
Fiecare spaţiu de testare e prevăzut cu un punct de
spălat mâinile cu apă şi săpun, în apropierea căruia
se află un stand cu dezinfectanţi adecvaţi. Fiecare
persoană care susţine examenul, trebuie să poarte o
mască de faţă care să-i acopere complet nasul şi gura,
precum şi mănuşi sterile.
Doar opt persoane au voie să dea examen simultan în acelaşi spaţiu de testare, la distanţă de doi
metri unul faţă de celălalt.

E

l a adăugat că,
dacă nu mai
apare alt focar
nou de COVID-19
în interval de două
săptămâni de la ușurarea restricțiilor, lumea ar trebui să poată alerga sau practica
individual alte tipuri
de exerciții la o distanță mai mare de locuințele lor. „Două săptămâni e perioada
minimă,” a declarat Grotto.
În replică, parlamentarul Ofer Shelah din Yesh Atid care prezidează comitetul Knesset, a declarat că împiedicarea practicării
sportului de către populație e nocivă: „Sporturile reprezintă elementul central al unei societății sănătoase în toate timpurile, și
cu atât mai mult pe durata unei epidemii… Între timp, copiii
și adulții iau în greutate și își pierd sănătatea, iar atleții asistă la
irosirea întregii lor cariere.”
Medicii din sistemul de sănătate publică și ecologiștii au cerut
săptămâna trecută ridicarea cât mai rapidă a restricțiilor de ieșire
în natură și spații deschise, ei spunând că acest lucru e „esențial
pentru bunăstarea trupului și a minții și ca parte inseparabilă a
clădirii puterii noastre naționale.”

Israelienii cei mâncăcioși
În luna martie 2020, vânzările de alimente din țară au înregistrat
un record istoric, ajungând la un total de 4,36 miliarde șekeli, cu
1,2 miliarde șekeli peste vânzările din martie 2019

V

ânzările de bunuri de consum cu
circulație rapidă, incluzând articolele de toaletă și produsele de
curățat, au totalizat suma uriașă de 5,4
miliarde șekeli în luna martie a acestui
an, față de vânzările de 47,3 miliarde
șekeli înregistrate în tot timpul anului

14

2019. Cu alte cuvinte, doar în
luna martie a acestui an s-a înregistrat a noua parte din vânzările
de anul trecut.
Cifrele reflectă modul de petrecere a Paștelui de către israelieni, în izolare, fără excursii în străinătate și implicit
fără șederi la hotel, cu toate restaurantele
și barurile închise. Cifrele oferite de StoreNext nu includ circuitele de vânzări care
au câștigat teren în ultimul timp, cum ar
fi supermarketurile online și vânzările di-
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recte de la fermieri.
În 2020 la fel ca și în 2019, sărbătoarea
de Pesah a căzut în luna aprilie, dar anul
acesta mai aproape de începutul lunii, așa
încât lumea a făcut o parte din cumpărăturile de Pesah spre sfârșitul lui martie.
Achizițiile de hrană și băuturi s-au ridicat în luna martie la peste 470 șekeli/
persoană în Israel.
Cumpărăturile în primul trimestru au
crescut cu 14,3%, ajungând la 10,6 miliarde șekeli.
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Ajutoare de neprețuit
Întrucât mulți caută o modalitate de a-i ajuta
pe cei aflați în primele rânduri ale războiului
împotriva coronavirusului, Yehonatan Dor-On, în
vârstă de 31 de ani, vine cu ceva care s-a dovedit
de neprețuit pentru echipele medicale
din toată țara

F

olosind
imprimanta
3D, Dor-On
a reușit să
creeze viziere
de protecție material care
este extrem
de deficitar în Israel și în întreaga lume.
„M-am interesat pe internet și am văzut ce creează oamenii și ce lipsește”, spune Glick.
„Vizierele de protecție erau ceva ce știam că pot tipări
la imprimante 3D, așa că am obținut câteva modele și am
făcut câteva ajustări, astfel încât să se poată imprima rapid.”
În doar o zi, Arbel a primit peste 15.000 de solicitări de
echipamente. „Astăzi avem aproximativ 10.000 de solicitări
de echipament de protecție”, spune el.
Pentru a veni în întâmpinarea cererii, sute de voluntari
care dețin imprimante 3D, s-au alăturat proiectului și acum
își aduc aportul pentru a ajuta la lupta împotriva epidemiei,
prin imprimarea măștilor medicale în masă.

Bravo, Israel!

Bucuria aprinderii torței
Cea mai îndrăgită actriță pentru copii, Tzipi Shavit,
va aprinde o torță la ceremonia anuală
a Zilei Independenței

M

inistrul
Culturii și
Sportului,
Miri Regev, a sunat-o
pe actriță și, când i-a
comunicat hotărârea,
aceasta a rămas mută
de emoție.
„Tzipi Shavit, cu
care mulți dintre noi,
de toate vârstele, am
crescut, ne îmbogățeșTzipi Shavit
te lumea culturală de
peste 50 de ani”, a spus biroul lui Miri Regev. „Actrița este
uimitoare, are un talentul incredibil a se conecta la publicul
ei care o iubește din toată inima”.
Când Tzipi Shavit a fost întrebată de reporteri dacă este
dezamăgită că ceremonia nu va fi în fața unui public în direct,
ci mai degrabă transmisă de la distanță, actrița a spus: „este
visul meu; dacă mi-ai oferi un Oscar sau să joc alături de un
mare actor, eu ți-aș spune: Lasă-mă, eu mă duc să aprind o
torță!”
Numeroase femei vor aprinde torțe în acest an, inclusiv
Yasmin Mazaui, o femeie arabă creștină, de 20 de ani, care
lucrează ca paramedic pentru Magen David Adom (MDA) și
care s-a oferit voluntar pe parcursul testării coronavirusului.

peste 11.000 de
Într-un raport publicat de Forbes, Israelul este teste zilnic și că
cea mai sigură țară din lume în ceea ce privește se dorește creșmăsurile de prevenire a noului coronavirus
terea testelor în
continuare.
În țară au soaportul dintre numărul bolnavilor și numărul deceselor le- sit reactivi din Coreea de Sud pengate de coronavirus este foarte tru 100.000 de analize, în plus, au
mic. Țara noastră s-a clasat pe locul 1 fost achiziționate încă 50.000 de
într-un clasament mondial care a ținut costume de protecție.
Din păcate, nu același lucru
cont de eficiența în carantină, monitorizare a bolnavilor, testare a cetățeni- se poate spune și despre Româlor, eficiența măsurilor guvernamen- nia. Dacă privim cel de-al doilea
tale și mobilizarea pentru noi resurse clasament care ne indică țările cu
cel mai mare risc de îmbolnăvire
medicale.
Ministerul Sănătății a anunțat că, cu noul Coronavirus, România se
de la începutul epidemiei, s-a ajuns la află pe locul 10.

R
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„Timpul regăsit”

Neparalele

Î

Nemulțumiri

n haosul social, economic și medical creat de invincibila (deocamdată) armată a puzderiei de vietăți minuscule,
invizibile cu ochiul liber, au apărut probleme existențiale
de ambele părți: între oameni și aceste infrastructuri proteice, ambele tabere luptând într-un război pentru hegemonie și
chiar de supraviețuire.
În această încrâncenată confruntare, există un element, nu
comun, dar declanșator pentru cei angrenați în această dispută
războinică de nemulțumiri și acuze reciproce: alcoolul! Există o
revoltă a virusurilor și o insatisfacție a oamenilor. Toți invocă
acțiunea alcoolului. Veche și constantă, băutura energizantă a
devenit nu mărul discordiei, ci de-a dreptul o armă.
Moștenite din vremuri vechi în combaterea răcelilor ordinare (nu diplomatice!), produsele precum țuica, palinca, rachiul
sătesc și nu în ultimul rând vodca, și-au mărit cota „de piață”.
Se produc și se comercializează cantități enorme dând frâu
liber traficului ilicit.
Statele producătoare au recurs la confiscări masive pentru
a putea să controleze acest trafic.
Pe lângă efectele plăcute și stimulatoare ale alcoolului băubil, oamenii, în lipsa unor mijloace terapeutice anti-virotice
farmaceutice, au recurs la folosirea unor preparate „manuale”:
un gel cu alcool în concentrație de 70% folosibil pentru dezinfectarea mâinilor și a suprafețelor unor obiecte sau aparate.
Ceea ce părea o armă puternică, se dovedește a avea o acțiune de foarte scurtă durată pentru că alcoolul se volatilizează
repede, chiar în combinația cu o substanță semilichidă, gelul.
Virușii nu s-au lăsat intimidați de această soluție. Au trecut la
riposte. Pentru a acoperi „pierderile”, au pornit o acțiune puternică de creștere a numărului lor. Au devenit mai războinici
și au format o armată de luptători de elită. I-au instruit cum
să atace locurile și oamenii mai vulnerabili. Pentru stimulare,
le-au acordat semne de excelență: le-au încoronat. Efectele nu
s-au lăsat așteptate. De la o vreme, oamenii au de luptat cu
acești periculoși viruși cu distincții în formă de coroană.
Căutăm mijloace de a-i detrona pe încoronați.
Nemulțumiți sunt oamenii. Necazuri mari, familii îndoliate, luptă inegală cu un inamic invizibil și foarte agresiv.
Nemulțumiți și virușii de acțiunile tot mai bine organizate
împotriva lor. Îi înspăimântă eforturile cercetătorilor din centrele științifice, numeroase și avansate în realizări.
În lupta tot mai încordată pentru supraviețuire, incertitudinile aduc… nemulțumiri.
Nemulțumirile vor lăsa loc, treptat, mulțumirilor pentru
oameni!
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al Gettei Berghoff

rivită din perspectiva sensului propriu al unui jurnal,
adică acela al unui memorial zilnic, „Caietul din sertar” al Gettei Berghoff este, de
fapt, un pseudo-jurnal. Dar dacă încercăm să vedem lucrurile prin prisma
adevărurilor esențiale, în fluxul evocării literare, autoarea făurește portrete
memorabile, cu considerații
extrem de precise, cu laserul unui spirit de observație
ieșit din comun și care ne
fixează în memorie personajele cele mai reprezentative ale culturii române din
Israel, începând cu perioada
cenaclului „Punct”, cu cea a
etapei marcate de fenomenul „Minimum”, cu crearea
Asociației Scriitorilor Israelieni de Limbă Română, cu
activitatea și transformările
jurnalisticii româno-israeliene până în prezent. Mărturisiri electrocutante, uneori...
Mărturisiri despre starea de grație trăită la cenaclul „Punct”,
vremuri de neuitat. Observațiile fine, uneori acide, alteori
deosebit de atașante, fac, din literatura psihologică memorialistică a Gettei Berghoff, un documentar prețios, original și
rezistent în timp. O frescă vie a intensei activități culturale a
alyalei de după anii ’60 pecetluiește timpul aducerii aminte,
evocare ce ți se strecoară în suflet, cu toate dorurile, mirările, suferințele, bucuriile, dar mai ales cu trăirile ascunse
pe care le intuiești din vibrația înaltă a mărturisirii. Nu voi
da nume deoarece iubirea mea pentru acea oază românească din Israel este necondiționată. Am înțeles dorul Gettei
pentru „ultima ninsoare”. Am încercat, eu însămi, dorul și
nostalgia „izvorului din adâncul pădurii”...
Atât în „Caietul din sertar” (prețioase și tulburătoare
mărturii despre spirite sensibile, artiști cu viețile lor, uneori
contradictorii, cu operele lor, cu frustrările și nerealizările
lor) cât și în „Ultima ninsoare”, jurnal cu portrete și întâmplări neobișnuite ale unor oameni „obișnuiți” din România,
aceste personaje își câștigă șansa la neuitare prin condeiul
ales al autoarei.
Getta Berghoff se înscrie, prin valoarea creației sale, în
șirul marilor scriitori memorialiști care știu să facă din trecutul care contează, un „timp regăsit”.
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Naștere grea

azal Tov! Mult succes și viață lungă
(citește cadența
completă) noului guvern de
coaliție, de Uniune sau de
Urgență națională cum vrea
fiecare să spună sau să interpreteze. În orice caz, fapt este
că, cel puțin la ora actuală, importanța noului guvern constă
în primul rând în faptul că el
a evitat o a patra rundă de alegeri, nu numai costisitoare dar
și fără o perspectivă clară de a
face o ordine, chiar și minimală în desfășurarea unei activități cât de cât normală a organelor noastre de conducere.
Departe de mine gândul
de a face propagandă electorală în favoarea lui Beni Ganz
sau a altui politician angrenat
mai mult sau mai puțin în
mecanismul care a tocat timp
de un an și jumătate diversele
modalități și posibilități care
să permită ieșirea din impasul

P

plonterului politic în care ne
aflăm și să creeze un guvern
care, de bine de rău, să fie în
stare să dea viață unui climat
politic acceptabil.
Subliniind din nou că nu
am intenția să-l laud în mod
gratuit pe Beni Gantz, trebuie
totuși să afirm că eu îl consider pe el eroul acestui deznodământ pozitiv, cel puțin la
suprafața lucrurilor dar, din
păcate, cu multe lacune, cu
multe neajunsuri în interiorul
lui. Poate primul dintre aceste
neajunsuri este numărul exagerat de miniștri care vor sta
în jurul mesei guvernamentale. Atât după propria mea
memorie, cât și după câte am
reușit să spicuiesc din presa
scrisă sau electronică, este prima oară când, în alcătuirea guvernului intră 36 de miniștri
și 16 adjuncți de ministru. Și
să nu uităm că fiecare ministru are un director general, o

armată de alți funcționari și,
bineînțeles, mașină cu șofer pe
măsură.
Dacă Beni Gantz a avut în
vedere în primul rând evitarea
unor noi alegeri sacrificându-și în acest scop nu numai
partenerii de partid, părăsindu-i contra voinței lor, dar și
propriul său viitor politic care
devine îndoielnic într-o măsură respectabilă, Benjamin
Netaniahu a avut în vedere în
primul rând crearea unor condiții, a unor legi care să evită
trimiterea lui în judecată.
În afară de cei doi eroi, pozitivi sau negativi, cu sau fără
ghilimele, au mai fost antrenați în mașina de tocat politică și alte ingrediente de mai
mică sau mai mare valoare. În
acest context, îl voi menționa
în primul rând pe Amir Peretz,
fostul președinte al Partidului
Muncii care, în pofida unor
importante realizări anterioare precum „cupola de fier”, a
avut acum nefericita inspirație să fie și el unul din cei 36
de miniștri ai noului guvern,
după ce declarase în repetate
rânduri că nu va intra nicio-

Închidere generalizată

remierul Netanyahu
a făcut public marți
formatul Zilelor
Aducerii Amintei și a Independenței de săptămâna
viitoare, în umbra crizei
coronavirusului.
În urma recomandării
reprezentanților organizațiilor comemorative, s-a decis, sub rezerva aprobării guvernului, ca anul acesta, având în vedere pericolul
pandemiei, să nu se permită sosirea în cimitire și situri comemorative de Ziua Aducerii
Aminte. Poliția va închide căile de acces către
aceste locații.
Familiile îndurerate sunt rugate să folo-

sească zilele premergătoare
Zilei Memoriale pentru vizite limitate la cimitire, în
conformitate cu principiile
„distanțării sociale”.
În plus, vor avea loc
ceremonii memoriale fără
public. De asemenea, vor fi
organizate ceremonii simbolice în cimitirele
militare, cu participarea unui număr mic de
soldați și comandanți, fără mulțime, iar acestea vor fi transmise publicului într-un format
stabilit de Ministerul Apărării.
De Ziua Independenței, se va impune o
închidere generală, în format similar cu cel
impus de Pesah.

Jo i , 2 3 a p r i l i e 2 0 2 0

•

dată într-un guvern condus
de Benjamin Netaniahu și,
mai mult decât atât, istoria îl
va consemna drept acela care
a condus la dispariția Partidului Muncii, partidul care sub o
denumire sau alta, a pus bazele Statului Israel.
Ițic Șmulik colegul de partid a lui Amir Peretz care a refuzat după primele alegeri să
se alăture guvernului condus
de Netanyahu, pentru a evita
cea de a doua rundă de alegeri,
a acceptat acum această alăturare în schimbul unui post de
Ministru...
Cel mai evident caz de
putrefacție politică este după
aprecierea mea cazul deputatei Orly Levi Abucsis. Șefa
unui partid care nu a obținut la nicio rundă de alegeri
numărul minimal de voturi
care i-ar fi permis să intre în
parlament, a fost cooptată de
Partidul Muncii reușind astfel să devină și ea deputată.
Manifestând o totală lipsă de
scrupule, a părăsit acest partid
pentru a încerca să obțină și
ea ... ce ? un post de ministru
bineînțeles.
Scriitorul român Geo
Bogza a scris odată un pamflet politic în care propunea
ca numele de ministru să fie
schimbat cu numele de... făcăleț. În felul acesta nimeni
nu ar mai lupta să ajungă...
făcăleț.
Guvernul Netanyahu-Gantz va porni în curând
la drum și se va confrunta
după scurt timp cu multele
și dificilele probleme pe care
le are în față. În pofida tuturor incertitudinilor pe care le
avem cu toții în față, propun
să îi urăm succes în rezolvarea
problemelor care deja există
și a acelora care vor apărea pe
parcurs.
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Igal Alon - o
personalitate notorie

L

a data de 29 februarie 1980, a decedat unul dintre cei mai apreciați
politicieni ai Israelului din acele
timpuri. Doresc să mă corectez: domnul
Alon nu era politician, ci era om de stat
și diferența dintre cele două noțiuni este
colosală.
Atât el, cât și Moșe Dayan, au fost
cei mai apreciați luptători de către Ițhak
Sade, care era în fruntea forțelor militare
clandestine în timpul când Palestina era
un teritoriu mandatar britanic.
În acele perioade, în fruntea celor mai
importante unități paramilitare Palmah
(plugot mahaț) era Igal Alon. Ben Gurion, care în același timp era și ministrul
apărării, odată cu înființarea armatei naționale ȚAHAL (țva hagana leisrael), a
desființat toate unitățile paramilitare dinaintea creării statului, deci și Palmah-ul.
Din punct de vedere politic, domnul
Igal Alon nu era membru al partidului
muncitoresc (Mapay), deci nu avea șanse
de a sta în frunte și, în majoritatea cazurilor, a fost adjunct. Astfel, el a fost adjunctul
prim miniștrilor: Levi Eșcol, Golda Meir și
Rabin. Se pare că era expert în domeniul
ghinionului; astfel, în ajunul războiului de

Sonete

șase zile, când trebuia sa fie numit
Igal Alon
ministrul apărării,
el a fost ocolit (și cu
ajutorul „veselelor doamne din Vindzor ”)
de către generalul Moșe Dayan.
Igal Alon, fiind ministrul educației, a
participat întâmplător la acordarea unui
premiu scriitorului Ezra Fleișer, pentru
cartea sa de poezie scrisă în timpul când
era închis într-o închisoare din România,
fiind acuzat că practica activitate sionistă
ilegală. Premiul putea fi acordat numai
cetățenilor israelieni. Răposatul Șlomo
Leibovici zl a apelat la ministrul educației din acele timpuri, domnul Alon, de a
rectifica legea, adică, și un cetățean neisraelian poate fi premiat (relațiile dintre
Șlomo și Ezra Eleiser nu erau „cordiale”).
Am accentuat că domnul Alon era om
de stat și el a propus un plan de convenție
de pace cu palestinienii, convenție care
era numită planul Alon. Printre altele,
fiind în Anglia, el a studiat și la Universitatea din Oxford. Nenumărate instituții și denumiri de străzi poartă numele
lui dar, ca personalitate a Israelului, este
puțin reamintit în mass-media israeliană.

Bianca MARCOVICI

D

││││PARALELE

in nou ne căutăm visele printre amintiri. Unele s-au îndeplinit. Muntele
Carmel e cu mine, marea e panorama zilnică, dar nu mai simt nimic.
Lucrurile pe care le am, nu îmi provoacă entuziasmul tinereții.
Risc să mă blazez chiar, citindu-l pe Kafka. El comunica numai în scris, cărți
poștale, scrisori către editori, convorbiri cu rudele, prietenii...
Acum vorbim cifrat, facem haz de necaz, un iz de superficialitate, o bifare virtuală. Persoana există. Suntem norocoși în nenorocire, oare? E necesar să fim bunici
sănătoși, dar cu ce preț, și cât timp?
Cine a decis asta...? Regret sunt niște fricoși. E utopic să bănuiești circumstanțele
fricii inoculate de cei care ne manipulează viața.
Profeția că vom fi învinși de corona, nu apare în catrenele lui Nostradamus.
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SONETUL POVEŞTILOR
Ca azi, îmi amintesc, în tinereţe,
Câte aventuri, ce cuceriri făceam
Iubite? Nici minte chiar nu mai
ţineam
Zburdând mereu după vreo
frumuseţe...
Iubiri nebune, romantice, aveam
Şi fete cu păr lung, bălai, sau creţe
Noi tăvăleam cu-asprime, sau
blândeţe
Prin paturi, pe bănci, pe unde
apucam...
M-ascult-atent, nepoţii mei, cu
toţii;
Hercule par, cel ce în viaţa crudă
Era coleric şi-avea temperament.
Da-n gând mă rog să mă ajute
sorţii;
Nimic nevasta mea să nu audă;
C-am fost virgin, dară nu-i un
argument!
SONETUL IUBIRII
Pe unde trec, se nasc noi universuri.
Eu primăverilor le dau culoare
Şi, sub privirea mea, tristeţea moare
Iar poeţii mă desfată-n versuri.
Copile şi copii zâmbesc în soare;
O şoaptă are alte înţelesuri,
Schimbând o clipă-a vremurilor
mersuri
Dar şi a morţii sumbră-nfiorare…
Când deseori, aflaţi-n umbra crucii,
Spurcate vorbe-aruncă hăbăucii,
Simt cum amar de iască-mi este
gura
Şi va veni în locu-mi sora, ura,
C-aplaudă frenetic mamelucii
Când voluptuos mă vând toţi
politrucii!
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În amintirea voastră

entru poporul israelian, ziua
amintirii „Iom Hazicaron le
halelei Tzahal” şi „Ziua independenței” (Iom Ha’Atzmaut) sunt zile
simbolice.
Durerea şi suferința familiilor care
au pierdut un membru al familiei (părinte, fiu, frate) rămân o rană deschisă
care supurează în toate zilele anului. Iom
ha’Atzmaut e doar o zi lungă... lungă.
Nu numai în această seară a comemorării formale, lacrimile umezesc perna de
sub cap care nu se va usca nici în serile
următoare.
Încă nu s-a născut scriitorul care să
poată descrie marea tragedie pe care o
trăiesc familiile.
Și acea clipă în care delegații de la
„Ofițerul orașului” bat la uşă şi pronunță „regretăm că suntem nevoiți să
vă anunțăm că fiul a căzut”... apoi urmează numele celui căzut în lupte. Din
acea clipă, ai impresia că lumea a îngheţat. Nimic nu e asemănător cu ceea ce
a fost... lacrimile nu se mai usucă, iar
corpul care până la acea dată, era drept,
începe să se aplece. Aceasta e „hurban
bait’’ (distrugerea casei).
Iom Hazicaron e ziua comemorării
celor căzuți în războaiele Israelului, pe
front sau în spatele acestuia, în lupte cu
dușmanii ţării, căzuți victime ale terorii
şi teroriștilor.
Ziua de doliu este „ziua unității”. În
această zi se caută a se găsi un numitor
comun între toate familiile, pentru toate
vârstele, femei şi copii, soldaţi şi soldate.
Doliul cuprinde toate comunităţile
din care e format poporul nostru, toate partidele politice, pe cei religioși şi
nereligioși.
„Iom Hazicaron le halalei Ţahal”,
semnifică în general trecutul, dar gândurile noastre se îndreaptă spre viitor.
Recunoaşterea de către O.N.U. a Sta-

tului Israel (29 nov. 1947), a
stârnit printre popoarele vecine o adevărată mişcare de împotrivire care a dus la „Războiul de Independenţă”. David
ben Gurion a declarat Statul
Israel la 14 mai 1948. Între
aceste date au căzut în lupte
1500 de bărbaţi şi femei din
totalul de 6500 eroi ai Războiului de Independenţă. Luptătorii din
Aliaua română a participat în diversele unităţi militare pe toate fronturile.
Să-i pomenim doar pe Aşer Arbeli- general, Ioel Plagi– colonel la paraşutişti;
Ofiţerii superiori: Menahem Maron şi
Nehmania Kin - Ghivati. Au căzut în
acest război Israel Tibi ben–Şahar, Nahum Dagani, Itzhac Volovici şi mulți
alţii. În luptele de la Jenin au căzut 12;
în jurul Kfar Saba - 12; la cucerirea orașelor Ramle şi Lod - 8; în luptele de la
Latrun - 46. Alături de bărbaţi, au luptat
şi numeroase femei din aliaua noastră:
doctori, surori de caritate, șoferi, profesoare. Să le pomenim pe Ada şi Rahel
Zeltzer; David Hadani şi alți 15 luptători din regiunea de Nord; 12 luptători,
membri ai kibuțului Mişmar Haiarden
şi mulți alţii.
În acest război au luptat şi căzut alături de vechi luptători şi tineri care erau
recrutaţi odată cu coborârea de pe vapoarele care i-a adus din Constanța în
portul Haifa.
După ce sărută piatra fierbinte, familiile, prietenii se îndreaptă smeriți, cu
cugetul liniştit, cu speranța în anii ce vor
veni, spre işuvurile de unde au venit. Pâlpâirea lumânărilor aruncă pe fețele celor
ce se apleacă peste morminte, o paloare
care subliniază adânca durere şi tristeţe.
Fiecare familie îndoliată ar putea
povesti, fără a-şi opri respirația, despre
marea lor pierdere, ființa iubită şi spre
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care, zi de zi, ceas de ceas, li se îndreaptă gândul. „Adunarea comemorativă” e
simbolul unității poporului, a recunoștinței atât a conducătorilor Israelului cât
şi a unității dintre familiile îndoliate...
Au trecut 69 de ani de când luptătorii
din kibuţul Negba au dus lupte grele,
au înfrânt trecerea podului Ed Halom
de către armata egipteană care încerca
să ajungă la Tel Aviv. Copiii acestora au
fost urcați în camioane şi evacuați, luați
de lângă părintii lor. În noaptea aceea de
mai 1948, podul a fost aruncat în aer iar,
după lupte crâncene, armata dușmană a
fost alungată. În amintirea celor 44 de
luptători kibutznici, care au căzut eroic,
a fost ridicat un monument.
„Prima zi a independenței n-am
sărbătorit-o
În stepele neghevului
În mahalalele Ierusalimului
În munții Galilului.
.............................
Popoarele lumii
Şi evreii din Diaspora
Erau siguri
C-am fost înfrânți.
Familiile n-au știut
Cine trăiește,
Cine e rănit,
Cine a murit.
Un ideal în noi purtăm,
Cetățeni şi luptători-în el credem.
Visul sionist pulsa cu mândrie,
Sângele vărsat era pentru glie!”
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Mister dezlegat

male. Pentru a demonstra
cele descoperite, arheologii au
echipă de arheologi de
făcut pietre asemănătoare cu
la Universitatea Tel
care au reușit să spargă oase
Aviv și-a dat seama, în cele
pentru a le extrage măduva.
din urmă, ce făceau locuitorii peșterilor din apropiere de
Comemorări online
Tel Aviv, cu sute de mii de ani
în urmă, cu bilele de piatră
venimentele anuale din
găsite recent.
Israel dedicate Zilei CoGăsite în peșteri și situri memorării Holocaustului,
arheologice din întreaga re- dintre care cel mai important
giune, bilele din epoca de este acela de la muzeul Holapiatră a paleoliticului au în- dustului Yad Vashem din Iecurcat cercetătorii care habar rusalim, au fost desfășurate
nu aveau care este scopul lor. online în acest an, având în
Bilele de piatră din Israel
vedere pandemia

O

E

coronavirusului.
Yad Vashem
a transmis ceremonia atât la
televiziune cât și
online pe rețelele de socializare
fără a avea participarea efectivă a
publicului.
În cadrul evenimentului
online, o lumânare virtuală
a fost aprinsă de șase generații succesive ale unor cetățeni care au lucrat pentru
salvarea oamenilor în timpul
Holocaustului.
În plus, poveștile personale ale supraviețuitorilor Holocaustului, au fost transmise la
televiziune sau online.

au fost descoperite în Peștera Qesem la aproximativ 14
kilometri est de Tel Aviv, sit
arheologic descoperit în timpul unui proiect de construcție de drumuri în anul 2000.
De acolo, specialiștii au extras
un tezaur de unelte, resturi
umane și alte indicii în viața
de zi cu zi a oamenilor care au
trăit acum 200.000 - 400.000
de ani.
Liber la trotinete
De atunci, arheologii se
întreabă la ce or fi folosit o
a un semn că începem să
serie de pietre rotunde găsite
ieșim din blocaj, comîn peșteră. Enigma a fost dez- pania de trotinete Lime a
legată de o echipă condusă de
cercetătoarea Ella Assaf care a
demonstrat că rocile erau folosite pentru a deschide oasele animalelor mari și a extrage
măduva osoasă.
Oamenii de știință au analizat suprafața bilelor de piatră la un microscop special și
au observat mici fragmente
provenind de la oase de ani-

C
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anunțat că reactivează o parte a flotei sale în 14 orașe din
întreaga lume, inclusiv în Tel
Aviv. În același timp, compania subliniază că „plimbările
sunt destinate doar călătoriilor esențiale, cum ar fi la magazinul alimentar, farmacie
sau în scopuri de asistență
medicală.”
Compania spune că va
oferi plimbări gratuite
de 30 de minute pentru
personalul
care lucrează
în sănătatea
publică și
pentru agenții de ordine.

Un om
care a învins Corona

U

n bărbat în vârstă de
45 de ani și-a recăpătat
conștiința după 29 de zile în
comă la secția de Coronavirus
din spitalul Wolfson.
La 25 martie, pacientul a
fost conectat la un ventilator
ECMO (oxigenare cu membrană extracorporală), care
oferă suport
cardiac și respirator prelungit
pacienților a
căror inimă și
plămâni nu pot
oferi suficient
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oxigen pentru a-i
menține în viață.
Spitalul a
menționat că
pacientul a fost
salvat prin tratamentul dedicat al
echipei de medici
condusă de Dr.
Ziv Roseman,
Dr. Hagai Dekel
și Dr. Arya Soroski. Bărbatul
a fost internat în stare foarte gravă și erau foarte puține
speranțe ca el să trăiască.
Dr. Arie Soroksky, directorul departamentelor de
terapie intensivă Wolfson,
a declarat: „Acum pacientul
este pe deplin conștient și respiră singur, fără niciun suport
respirator, aș dori să le mulțu-

mesc medicilor minunați de
la Departamentul de Terapie
de Urgență care l-au tratat și
tot personalului minunat de
la spital”.

S

Crima de la hotel

unetul unei împușcături
a fost auzit la ora 14:00
din camera unui hotel din
Tel Aviv.
Un bărbat în vârstă de 26
de ani a fost împușcat sâmbătă în camera 406 a unui hotel
din oraș.
Au fost arestați doi bărbați, ambii în jur de 30 de
ani, fiind reținuți pentru
investigații. În prezent, sunt
interogați pentru a vedea dacă
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au fost implicați în săvârșirea
crimei.
Conform detaliilor date
publicității până acum, bărbatul a fost găsit în cada de
baie a camerei de hotel. A
fost chemată ambulanța dar

medicii MDA nu au avut ce
face decât să declare decesul.
Bărbatul a fost găsit cu mai
multe răni de glonț în partea
superioară a corpului, multe
dintre gloanțe fiind trase direct în cap.

Medicament speranță

pacienți infectați cu
Șase
Coronavirus, grav bolnavi,

considerați cu risc ridicat de
deces, au fost tratați cu Pluristem, un medicament cu
celule pe bază de placentă și
au supraviețuit.
Pacienții au fost tratați la
trei centre medicale israeliene
diferite, timp de o săptămână. Ei sufereau de insuficiență respiratorie acută și complicații inflamatorii asociate
cu COVID-19. Patru dintre
pacienți erau deja în stare critică, având deja insuficiență
cardiovasculară și renală.

„Suntem mulțumiți de
acest rezultat inițial al programului de utilizare al medicamentului Pluristem și vom
studia efectele sale în continuare”, a declarat directorul
Pluristem, Yaky Yanay.
Compania
intenționează să
depună documentația pentru
inițierea unui
studiu clinic multinațional pentru
tratamentul complicațiilor asociate cu coronavirus.

Cabină de testare
pentru coronavirus,
cu „expunere zero”

C

ompania Maccabi, de
asigurări de sănătate cu
2,4 milioane membri, a anunțat joia trecută lansarea unei
inovatoare cabine de testare a
infectării cu coronavirus.
Creată de firma Maccabi
and IM Segev Industries în
colaborare cu Asociația Producătorilor din Israel, inovatoarea cabină permite testarea
rapidă și eficientă a infectării
cu coronavirus în paralel cu
distanțarea completă între pacient și testerul medical, fără
nevoia de a purta echipament
personal de protecție.
O astfel de cabină a fost
deja intalată la clinica Yaffo a
lui Maccabi. Ea va asigura evitarea totală a expunerii între
pacient și tester, permițând
totodată dezinfectarea rapidă în
caz de contaminare. Eșantionarea
sterilă e garantată din momentul
în care pacientul
începe testarea și
până la transfera-

rea sa la laboratorul central
din Maccabi.
Rezultatele testului
sunt procesate în câteva
ore și transmise ulterior în
fișa medicală electronică a
pacientului.
Dr. Ron Tomer, Președintele Asociației Producătorilor
din Israel a lăudat noile cabine spunând că „industria producătoare israeliană e mândră
să fie inițiatoare și parteneră
în multe proiecte dedicate
combaterii COVID-19 în Israel – în dezvoltarea de aparate de respirat și echipamente
de protecție, iar acum - în
acest proiect inovator comun
cu Maccabi.”

P

„Este falafel”

rimul ministru Benjamin
Netanyahu a vorbit luni
la telefon cu Yuval Carmi,
proprietarul unui restaurant
care vinde falafel din sudul
Israelului, a cărui poveste
despre ruina financiară pe
fondul pandemiei l-a transformat peste noapte într-un
simbol al loviturii economice
a virusului.
Strigătul de ajutor al lui Carmi a
emoționat profund
un echipaj de televiziune al Canalului
13, iar povestea lui
a ajuns pe toate canalele de socializare
media.
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„Uitați-vă la
portofelul meu;
este gol”, a spus
bărbatul din
Ashdod, scoțând
portofelul. „Nu
am un șekel în
buzunar... Îmi
este rușine să mă
uit în ochii copiilor mei, să le
spun că nu am ce să le dau să
mănânce. Nu știu ce să fac”,
a spus el, plângând.
„Te-am văzut ieri la TV și
povestea ta mi-a rupt inima ”,
i-a spus Netanyahu lui Carmi
la telefon. „Și te voi ajuta cu
tot ce voi putea. Ai pătruns
adânc în inima mea și în inimile cetățenilor israelieni”.
Raportul TV de duminică l-a descris pe Carmi drept
victima dezastrului financiar
declanșat de criza cu COVID-19. El este un bărbat a
cărui afacere a fost închisă și
acesta „l-a transformat în simbolul prăbușirii economice”.
Carmi a declarat că și-a
redeschis micul magazin duminică dimineață, crezând că
relaxarea restricțiilor însemnau îi vapermite să facă acest
lucru, dar că poliția i-a spus
că poate face doar livrări la
domiciliu. „Este falafel”, s-a
plâns el „E bun, numai dacă
îl mănânci cald”.
Bărbatul are acum datorii
de 65.000 șekeli, din cauza
faptului că a închis afacerea
pe fondul pandemiei.

Yuval Carmi
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STOPSTOPSTOP

Turcia are cele mai multe
cazuri de coronavirus în afara
Europei și SUA. În acest moment, țara condusă de Recep

Tayyip Erdogan se situează
peste China și Iran la totalul
de infectări. Ministrul turc
al sănătăţii a informat că au
fost extinse cu alte 15 zile,
începând de sâmbătă miezul
nopţii, restricţiile de călătorie
între 31 de oraşe.
STOPSTOPSTOP

Forțele armate iraniene
au achiziționat trei drone ce
pot transporta bombe şi care
au o rază de acţiune de 1.500
de kilometri. Anunțul a fost
făcut sâmbătă chiar de ministrul apărării iranian, Amir
Hatami, la televiziunea naţională. Dronele pot monitoriza
„mișcările inamicului de la o
distanţă considerabilă” şi sunt
capabile să execute misiuni de
luptă, a precizat ministrul.
Aparatele de zbor sunt echipate cu bombe şi rachete şi
pot zbura la o altitudine de
până la 13.716 metri, a precizat oficialul, fără a dezvălui
denumirea noilor aparate de
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zbor.
Dronele sunt echipamente
vitale în sistemul de supraveghere a frontierei iraniene, în
mod special în apele teritoriale din Golf din jurul
Strâmtorii Ormuz,
prin care trece o cincime din producția
mondială de petrol.
Tensiunile dintre
Iran şi SUA au atins
nivelurile cele mai
ridicate din ultimele
decenii după ce SUA
l-au ucis pe generalul
iranian de rang înalt
Qassem Soleimani în urma
unui atac cu dronă întreprins
pe 3 ianuarie, în Bagdad.
Incidentul a determinat
Iranul să lanseze la câteva zile
distanţă rachete spre baze militare din Irak, unde sunt staționate trupe americane.

Yaakov Litzman

mai în acest fel, putem învinge coronavirusul.”
Anumiți martori oculari
au declarat la începutul lunii
aprilie că Litzman nu a respectat îndrumările Ministerului Sănătății în ceea ce privește distanțarea fizică, fapt
care a dus probabil la contactarea virusului de către ministrul sănătății și de către soția
acestuia. Starea sa de sănătate
STOPSTOPSTOP
a fost considerată totuși una
După ce a fost testat nega- ușoară, Litzman fiind izolat
tiv de două ori pentru coro- în propria casă, până la vinnavirus, ministrul Sănătății, decarea sa.
Yaakov Litzman, a fost declaSTOPSTOPSTOP
rat vindecat și se va întoarce la
Aproximativ 25.000 de
rutina sa cu normă întreagă.
Într-o declarație privind firme din Israel ar putea fi
rezultatele testării sale, Litz- obligate să se închidă până la
man a spus: „A fi infectat cu sfârșitul anului, ca urmare a
coronavirusul a fost o opor- abandonului economic din
tunitate grozavă pentru a mă
familiariza cu munca asiduă
a echipelor noastre medicale
prețioase. Mulțumesc tuturor celor care s-au interesat
de cazul meu și au avut grijă
de mine”.
El a adăugat că face din
nou apel la israelieni să continue să respecte regulile Ministerului Să- cauza pandemiei coronavinătății, adăugând că rusului, a avertizat o comparevenirea încet-încet nie israeliană de servicii de
la viața normală de- informare.
pinde de respectarea
CofaceBDI prognozează
strictă a reglemen- că închiderea acestor întretărilor. „În interesul prinderi va veni în două vatuturor israelienilor luri, primul dintre acestea
și al sănătății lor, nu- urmând să fie resimțit în săp-
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tămânile următoare.
Domeniile afectate deja
major sunt turismul, călătoriile aeriene și industria de divertisment și de
petrecere a timpului liber.
Aceste domenii sunt primele în care se vor înregistra
închideri de firme.
De asemenea, în primul
val vor fi afectați vânzătorii
cu amănuntul care nu vând
produse alimentare sau nu
efectuează livrări online, angrosiștii și companiile care
depind de export.
Al doilea val va include
companii implicate în imobiliare și industrie. În mod
efectiv, cel de-al doilea val
este influențat atât de prăbușirea întreprinderilor din
primul val, cât și de scăderea
puterii de cumpărare a publicului, de numărul de șomeri
și de transferul defectuos de
plăți”, a declarat directorul
general al firmei, Eyal Yanai.
STOPSTOPSTOP

Președintele SUA, Donald
Trump, a declarat că va suspenda temporar imigrația în
Statele Unite din cauza pandemiei coronavirusului.
„Având în vedere atacul venit din
partea „inamicului
invizibil”, precum și
nevoia de a proteja
locurile de muncă
ale cetățenilor americani, voi semna un
ordin executiv pentru
suspendarea temporară a imigrației în
Statele Unite!” a spus Trump.
Departamentul de Stat a
emis aproximativ 462.000 de
vize de imigranți în anul fiscal 2019, în timp ce serviciile
de imigrație au acordat reședință permanentă la aproape
577.000 de persoane.
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Și potopul
se repetă...

Î

ntr-un fel sau altul, totul se repetă
în istoria omenirii: lupta pentru putere, pentru teritorii, bogăție, pentru întâietate. Oamenii repetă mereu
aceleași greșeli, deoarece ei nu învață
nimic de la trecut. Învățăm din cărți
despre războaiele duse în vremuri antice, despre formarea Marilor Imperii
prin lupte sângeroase și măceluri; citim
despre crimele sălbatice ale Inchiziției
spaniole, despre războiul de 100 de ani,
urmat de altul care a durat 30 de ani,
toate petrecându-se nu departe de noi,
pe teritoriul minunatului continent
european.
Pe măsură ce înaintăm în timp, evoluăm rapid prin dobândirea culturii, a
tehnicii și tehnologiei avansate, ceea ce
nu înseamnă neapărat că se schimbă natura umană spre mai bine.
Nu, omul rămâne mereu același, rău,
crud, perfid, gata să inventeze armele
cele mai îngrozitoare, pentru ca apoi să le
folosească împotriva semenilor săi. Am
văzut-o în Cel de al Doilea Război Mondial, deși față de posibilitățile distructive
care există astăzi, cele de atunci încă păreau „obișnuite”. Mai funcționează și astăzi laboratoare unde se studiază în permanență obținerea unor arme chimice și
biologice, cu care nu poate concura nici

îngrozitorul „Ciclon
-b”. Dintr-o greşeală
umană sau una intenționată, poate scăpa
„ceva”periculos dintr-un asemenea „stabiliment al morții”.
Toate astea nu se vor uita peste ani.
Dar mai ales trebuie să lăsăm după noi
o planetă curată, neinfestată de poluare,
de murdărie, de arme ucigașe. De zeci
de ani se discută cu multă seriozitate
acest subiect; existau chiar recomandări
științifice legate despre posibilitățile de
remediere a situației ecologice pe plan
mondial. Suntem pricepuți la vorbe și
planuri, dar nu și la fapte. La începutul celui de al treilea mileniu, am primit
avertizări drastice din partea multor specialiști îngrijorați, cum era de pildă domnul Al Gore, vicepreședintele Statelor
Unite care, după un studiu aprofundat,
ne-a transmis că mai avem la dispoziție
zece ani pentru a încerca să însănătoșim
Planeta. Am aflat atunci despre pericolul care ne pândește din cauza poluării
tot mai accentuate, poluare provocată de
industria grea, de folosirea unui combustibil precum cărbunele, chiar și datorită
miilor de mașini care, parcurgând șoselele zi de zi, murdăresc atmosfera. Și multe

POEZIE ROMÂNEASCĂ ÎN ȚARA SFÂNTĂ
DEJUN
Mâțe corcite
Grăunțe rotunjite
La capăt de bloc
Nu-i alt loc.

TOROPEALĂ
Căldură mare,
domnule!
A zis I.L.Caragiale
Iar eu mergând

agale
Pe lângă coapsele golașe
Am gânduri...
sinucigașe.

ALARMĂ ROȘIE
Jucării părăsite
Freamăt de pași
Pupile mărite
Când vor ieși?
Adăpostu-i rece.

ȘCOLARĂ
Geanta greuță
Sac cu iluzii
Vise de împlinit
Vor fi deziluzii?
An nou școlar
Freamăt de glasuri
Brațe cu flori
Clinchet de clopoțel
Freamăt de viață

Ernest Hușanu
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alte amănunte de natură strict științifică.
Rezultatul a fost că domnul Al Gore
a fost distins cu premiul Nobel pentru
străduințele sale incontestabil prețioase
în folosul salvării căminului omenirii.
Totuși, au trecut de atunci 20 de ani,
iar situația ecologică pe planetă nu s-a
îmbunătățit; din contra, lucrurile merg
din rău în mai rău.
Datorită dezghețării blocurilor seculare de gheață de la ambii poli, crește
nivelul oceanelor și mărilor, se încălzește atmosfera, au loc schimbări climaterice peste tot, ceea ce provoacă niște
fenomene naturale tot mai periculoase
pentru viața omului. Ca de pildă, apariția unor tornade în țări europene unde
nicicând nu s-a produs acest fenomen,
uragane distrugătoare de vieți omenești
și de bunuri, inundații cumplite care
distrug tot ce a construit mâna omului, alternarea unor zile de arșiță cu ploi
torențiale, ceea ce dăunează agriculturii,
adică resurselor de hrană pentru miliarde de oameni.
Numai recent am văzut cu groază inundațiile cumplite din Italia și Spania,
fără a mai vorbi de dezastre asemănătoare produse pe alte continente, dar
din aceleași cauze. De la potopul biblic
învăluit în misterul legendar al timpului, cred că nu au mai fost asemenea
dezastre ecologice cunoscute în istorie,
ca cele la care asistă actuala generație.
Cum vom mai putea opri toate aceste nenorociri pe care noi înșine le-am
provocat cu propria noastră mână? Eu
personal nu am nici un răspuns; rămâne
doar să încep a crede în minuni(?!).
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Și bunica mea e din România!
„E ceva putred în Danemarca!”
spune unul din personajele piesei
HAMLET de William Shakespeare, în scena a patra a primului act.
De altfel, întreaga piesă HAMLET
se petrece în Danemarca, țară pe
care Shakespeare n-a vizitat-o niciodată. Și nici în frumosul oraș
italian Verona n-a pus faimosul
Will piciorul. Dar asta nu l-a împiedicat să-l descrie magistral și să
facă din casa (sau mai exact, din
balconul casei) din Via Capello
numărul 23 unul din cele mai vizitate
puncte turistice din lume: casa Julietei,
din nemuritoarea capodoperă ROMEO
ȘI JULIETA.
Alt mare scriitor a fost germanul Karl
May, care a cucerit lumea cu romanele
lui de aventuri din Westul Sălbatec, cu
indieni piei roșii („Winnetou”, „Old
Shatterhand”, etc.) și cu scrieri despre
Orientul Mijlociu. Așa cum Shakespeare
n-a văzut în viața lui castelul Elsinore
din Danemarca (reședința lui Hamlet),
tot așa nici Karl May n-a dat cu nasul
prin America și „Middle East”. Sau, în
orice caz, nu înainte de a fi scris aceste
cărți.
Și Jules Verne?... Credeți că incomparabilul creator al Căpitanului Nemo
(„Douăzeci de mii de leghe sub mări”) și
al flamboaiantului Phileas Fogg („Ocolul lumii în 80 de zile”) chiar a vizitat
toate țările pe care le-a descris? Da’ de
unde! Africa, păduri virgine, fundul
oceanului și spațiul interplanetar, n-au
fost cutreierate de marele scriitor decât
în visurile și fantezia lui...
Dar nu numai scriitorii au imaginație, ci și pictorii și artiștii plastici. Și
nu numai creatorii venerabili și celebri,
ci și unii foarte, foarte tineri artiști, cu
vârste între...patru și doisprezece ani!
Mă refer la copiii israelieni din familii
originare din România, care se pregătesc să răspundă invitației lansate de
Institutul Cultural Român din Tel Avvi
de a participa la expoziția de pictură și
desen intitulată „ȘI BUNICA MEA E
DIN ROMÂNIA”. Că nici ei n-au fost
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vreodată în țara de origine a părinților și
mai cu seamă a bunicilor lor și, cu toate
acestea, au și pornit să creeze lucrări pe
temele sugerate de ICR, teme din care
nu lipsesc nici „peisaje din România” și
„simboluri românești”.
Acest proiect, pornit din inițiativa
pictoriței israeliene de origine română
LIVIA KESSLER, membră a asociației
artistice israeliene TZEVA BA TEVA - și
susținut cu entuziasm de întreaga echipă a ICR-ului – are două meniri: aceea
de a încuraja spiritul creativ al copiilor
talentați, cât și aceea de a apropia tânăra
generație a comunității noastre de cultura și limba română.
Pentru a afla mai multe detalii despre
acest interesant și atractiv eveniment,
ne-am adresat D-nei LIVIA KESSLER,
„motorul” întregului proiect.
- Cum v-a venit această nouă idee?
- În primul rând, ideea nu e nouă.
În decembrie 2016, am mai organizat
o asemenea expoziție, tot la Institutul
Cultural Român. Succesul acelui eveniment, la al cărui vernisaj a participat și
Ambasada României în Israel, precum și
ziariști și personalități artistice din Tel
Aviv, a făcut ca ICR-ul să primească cu
brațele deschise și recenta propunere.
Expoziția va fi compusă din lucrările realizate de copiii din comunitatea Israelienilor originari din România, cu vârste
cuprinse între 4 și 12 ani.
- Când va avea loc deschiderea
expoziției?
- Pe data de 1 iunie, Ziua Internațională a Copilului, la sediul Institutului

G A Z E TA RO M Â N E A S C Ă

•

Cultural, dacă până atunci restricțiile datorate epidemiei vor
fi ridicate. Iar dacă nu, online pe
pagina oficială de Facebook a ICR
și pe site. Lucrările – maximum
cinci pentru fiecare participant –
trebuie trimise la ICR prin e-mail
(pe adresa office@icrtelaviv.org)
până pe data de 15 mai.
- Au și început să se primească
lucrări?
- Primii care s-au grăbit să-și
trimită creațiile, au fost chiar nepoții mei Yoel și Ami Cohen, băieții fiicei
mele, ziarista Dana Kessler. Deși nici ei,
nici părinții lor încă n-au călcat vreodată
pe pământ românesc, cei doi s-au încadrat de minune în tematicele expoziției,
Yoel (9 ani) pictând o familie de extratereștri din altă planetă savurând... bucate
românești: mititei, sarmale și nelipsita

mămăligă, fierbinte și aromată. Iar Ami
(5 primăveri) prezentând, printre altele,
un „prim plan” al acelorași apetisante
specialități „mioritice”.
Întrebat (prin telefon) de unde a știut
cum arată castelul de la Bran, tânărul
artist a răspuns:
„L-am văzut în fotografiile făcute de
Savta Livia”.
- Și mămăliga? Tot din fotografii?
- Nu! Mămăliguță chiar ne-a făcut
savta pe de-adevăratelea! Și era tare
gustoasă.
Și a adăugat plin de mândrie: „Că și
bunica mea e tot din România!”
Închei, urând Institutului Cultural
Român, Liviei Kessler și tinerilor participanți mult succes!
R. Porter
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Inimi generoase

Theodor TOIVI

E

Un pic de relaxare
prin „Youtube”!

ram închiși în apartamentul nostru de nefericitul fenomen Corona. În ultima zi de Pesah, pe canalul TV 12, a apărut Didi
Harari, celebrul animator radio și TV. Pe acoperișul unui clădiri înalte din Tel Aviv, omul a organizat o sărbătoare Mimuna. Mă
rog, era dreptul lui. Ceea ce m-a deranjat nu era zgomotul al infernal al
durbacei sau mirosul Moflettelor preparat de două chipeșe absolvente
de la emisiunea „Fratele cel mare”. Ceea ce m-a intrigat a fost faptul
că soliștii (inclusiv Zahava Ben) nu au cântat în ebraică ci în dialectul
arab din Maroc! În consecinţă, fără să am ceva contra Mimunei, am
închis televizorul.
Ca un „Deus ex machina”, pe telefonul mobil prin WhatsUp, ne-a
sosit un potpuriu de melodii al trupei „Alesis” din România.
Prin Laptop, Bluetooth și difuzorul mobil, nostalgicele melodii ale
solistei Alesis ne-au încântat întreaga noapte: „Zaraza” cu fantasticele
versuri ale lui Ion Pribeagu, „Fetițe dulci ca-n București”, „Hai acasă
puișor”, inclusiv clipul „Mi-e dor de Bucureștiul de altădată” sau eminescianul „Pe lângă plopii fără soț” ș.a.m.d. Am aflat abia ulterior că
trupa Alesis a vizitat Țara
Sfântă de câteva ori...
Pe scurt, extraordinară
această formație „Alesis”
formată din Alina și Romeo Negoiasă din Câmpina... Vă recomand să-i
ascultați fără ezitare acum
pe on-line şi post-Corona,
în direct!
ZARAZA (versuri de Ion Pribeagu)
Când apari, seniorita,
În parc pe-nserat
Curg în juru-ți petale de crin,
Ai în ochi patimi dulci
Și luciri de păcat,
Și ai trupul de șarpe felin!
Gura ta e-un poem de nebune dorinți,
Sânii tăi - un tezaur sublim,
Ești un demon din vis care tulburi și minți,
Dar ai zâmbetul de heruvim!
Vreau să-mi spui, frumoasă Zaraza,
Cine te-a iubit,
Câți au plâns, nebuni, pentru tine
Și câți au murit!
Vreau să-mi dai gura-ți, dulce Zaraza,
Să mă-mbete mereu,
De-a ta sărutare,
Zaraza, vreau să mor și eu!
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În timp ce majoritatea elevilor de liceu
în aceste zile învață de la distanță pentru
examenele de bacalaureat, unii își fac
timp pentru a ajuta supraviețuitorii
Holocaustului să se descurce mai bine cu
singurătatea la care mulți bătrâni sunt
supuși, datorită focarului de coronavirus
și a reglementărilor de distanțare socială

Î

n cadrul proiectului, sute de supraviețuitori
ai Holocaustului au primit calculatoare și o
conexiune la internet, iar elevii îi ajută să pună în
practică abilitățile tehnice nou-învățate, pentru
a atenua sentimentul de singurătate.
Deși proiectul se derulează pe tot parcursul
anului, această perioadă de izolare socială adusă
de criza CoVid-19 a oferit interacțiunii dintre
tineri și supraviețuitori o nouă dimensiune.
Shmuel Hayek, președintele organizației JNF
din Marea Britanie care participă la proiect, a
subliniat importanța implicării elevilor în viața
unor supraviețuitor ai Holocaustului.
„Este important pentru noi, în special în aceste zile de pandemie globală, când comemorăm
și Ziua Holocaustului, să ne amintim de supraviețuitori, unii dintre ei trăind în singurătate”,
spune Hayek.
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S-a îmbogățit cu
67 de milioane €
Un cetățean din Marea Britanie a
câştigat marele premiu de 58,3
milioane de lire sterline, aproximativ
67 de milioane de euro

A

cesta a cumpărat biletul desemnat
câştigător la extragerea de vineri a
loteriei EuroMillions, au anunţat
reprezentanții National Lottery.
Fericitul câştigător va încasa 58.366.487
lire sterline atunci când îşi va revendica
premiul. El a ghicit toate cele cinci numere
câștigătoare ale extragerii, dar şi cele două
numere speciale.
Numerele principale desemnate câștigătoare la extragerea de vineri au fost 16, 28,
32, 37 şi 45. Iar cele două numere speciale
au fost 1 şi 11.

Câinele erou
Sunny, un câine din rasa golden retreiver, îşi ajută stăpâna să
livreze vecinilor vulnerabili pachete cu mâncare

M

ai multe imagini cu un câine din Statele Unite au devenit virale,
după ce animalul a fost dresat să ducă alimente unei femei care nu
poate ieși din casă, în contextul pandemiei de coronavirus.
În încercarea de a păstra măsurile impuse de oficialități pe perioada carantinei, proprietara unei câine din
Colorado, SUA, a decis să se folosească de câinele ei pentru a livra
hrană unui vecin.
Stăpâna câinelui a povestit că a
vrut să aibă grijă de vecina sa, care
deja are probleme de sănătate, așa
că şi-a dresat patrupedul ca în fiecare dimineaţă să meargă la femeie,
să ia lista de cumpărături, după care
să se întoarcă cu produsele. „Vecinul a făcut lista, i-a dat-o lui Sunny. Sunny
mi-a adus-o mie, am fost la alimentară, i-am făcut cumpărăturile iar apoi
Sunny i le-a livrat acasă”, povestește stăpâna animalului. Sunny face livrări la
domiciliu încă de la începutul pandemiei de coronavirus. Pe lângă mâncare
sau ustensile casnice, patrupedul le duce vecinilor şi corespondenţa.
Renée Hellman, femeia care este oxigenată în mod mecanic, izbucnește în
lacrimi de fiecare dată când îl vede pe Sunny venind spre ea. Îl mângâie şi îi
mulțumește ca unui om mare. „Vine zilnic să mă vadă cum sunt. E un câine
special. Chiar îmi dă o stare de bine”, spune aceasta.

Oktoberfest
Câștigătorul trebuie să îşi revendice premiul până în data de 14 octombrie.
Vineri dimineaţă, National Lottery a
confirmat că deținătorul unui bilet cumpărat în Marea Britanie a revendicat marele
premiu de 57 de milioane de lire sterline
obţinut la o extragere efectuată luna trecută.
În martie, autorii unei petiții afirmau că
biletul câştigător, cumpărat în South Ayrshire, a rămas nerevendicat. Însă Camelot,
organizația care administrează National
Lottery din Marea Britanie, a confirmat că
fericitul câştigător s-a prezentat în cele din
urmă la un ghișeu al loteriei EuroMillions
şi şi-a revendicat premiul.
La extragerile Euromillions participă
loteriile naţionale din nouă ţări: Franţa,
Marea Britanie, Spania, Portugalia, Belgia,
Irlanda, Austria, Elveţia şi Luxemburg.
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În plină pandemie de Covid-19, dacă scoți din buzunar 5,000 de
euro, poți să îți rezervi o masă la festivalul Oktoberfest

R

enumitul festival Oktoberfest, organizat în oraşul
Munchen, atrage aproximativ 6 milioane de vizitatori în fiecare
an. În acest moment, organizatorii
festivalului nu au luat încă decizia de
anulare a evenimentului.
În ciuda incertitudinii, o masă
pentru 10 persoane poate fi rezervată, pe anumite platforme online, contra
sumei de 5.000 de euro. În general, pentru a rezerva locuri la mesele din
corturile oficiale, vizitatorii nu plătesc nimic sau, în anumite situaţii, o taxă
foarte mică. În schimb, ei trebuie să achiziționeze vouchere pentru băuturi
şi preparate culinare. Practic, cu 40 de euro bei două halbe imense de bere
și mănânci o friptură de pui. Guvernul de la Berlin şi cele ale landurilor
germane s-au pus de acord pentru a interzice toate evenimentele publice
majore până la sfârșitul lunii august.
Ediția Oktoberfest din 2020, este programată în perioada 19 septembrie
– 4 octombrie.
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Regina Elisabeta a II-a
a Marii Britanii
a împlinit 94 de ani
Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii nu a
sărbătorit împlinirea a 94 de ani într-un mod
special şi a cerut să nu se tragă salve de
tun, ea considerând că nu este potrivit să se
sărbătorească evenimentul în contextul în care
ţara se luptă cu coronavirusul

S

uverana a împlinit această frumoasă vârstă pe 21
aprilie. Data aniversării sale este marcată în fiecare
an prin salve de tun trase în Hyde Park şi la Turnul
Londrei, dar şi în parcul regal al Castelului Windsor, aflat
la 40 de kilometri vest de capitala Angliei.
Iar anul acesta, celebra paradă militară „Trooping
the Colour”,
organizată
în fiecare an
în luna iunie
pentru a celebra în mod
oficial ziua
de naştere a
reginei, nu
va avea loc în
2020.
Din cauza
pandemiei de
coronavirus, regina Elisabeta a II-a s-a retras alături de
soțul ei, prințul Philip, la Castelul Windsor. În vârstă de
93, respectiv 98 de ani, ei fac parte din categoria de populaţie ce prezintă un risc sporit în faţa noului coronavirus.
Nu este pentru prima dată când Regina trebuie să-şi
anuleze sărbătorirea zilei de naștere. A mai existat un
moment asemănător în trecut. Doar că motivul a fost
total diferit. Una dintre cele două domnișoare de onoare
supraviețuitoare, Lady Pamela Hicks, care a împlinit 91
de ani duminică, dezvăluie că a mai trăit o asemenea
situaţie pe vremea naziștilor.
„Locuia cu noi (regina) când prințul Phillip slujea în
Marină și ne-am hotărât – întrucât ziua mea era pe 19 şi
a ei 21 – să avem o petrecere de naștere comună”, povestește Lady Pamela, fiica primului contele Mountbatten
din Birmania.
„Atunci ne-am gândit să o sărbătorim pe 20. Din păcate, când am analizat mai atent acea dată, am realizat că
era ziua de naștere a lui Adolf Hitler (20 aprilie 1889),
așa că am anulat petrecerea”.

Prințesa Sofia a Suediei,
voluntar într-un spital
După ce a ajutat la pregătirea pachetelor de
mâncare pentru oamenii străzii, prințesa Sofia a
decis să se implice și mai mult în lupta împotriva
coronavirusului

P

rințesa Sofia a Suediei a început, de
vineri, să lucreze
într-un spital pentru a
ajuta la lupta împotriva
coronavirusului, după ce
a urmat un curs medical
Prințesa Sofia
de trei zile.
În vârstă de 35 de ani, prințesa, care este căsătorită cu Prințul Carl Philip, 40 de ani, a urmat un curs medical intensiv la
Sophiahemmet University College din Stockholm, unde este
membru onorific. Ea este acum în măsură să ajute la activitatea
de asistenţă medicală şi să lupte cu pandemia care a infectat
11.927 de persoane în Suedia şi a cauzat moartea a 1.203.
Directorul departamentului de informaţii şi presă al Casei
Regale Margaretha Thorgren a spus că prințesa vrea ca prin
acest gest să-şi aducă o contribuţie voluntară la sistemul medical în aceste vremuri în care resursele sunt reduse. Prințesa
Victoria și soțul ei, Prințul Daniel, și-au continuat activitățile
caritabile fără a-și lua măsurile de protecție, cum ar fi masca
de față, care în SUA, Elveția sau Franța au devenit obligatorii.

Concert gigant
Lady Gaga, Elton John, J.Lo au cântat de acasă
și au strâns 35 de milioane de dolari

S

pectatorii din
întreaga lume,
aflați în izolare,
au putut asista la un
concert virtual ieșit
din tipare, care a reunit zeci de staturi de
calibru, printre care
Lady Gaga
The Rolling Stones,
John Legend, Elton
John, Stevie Wonder. Aceștia au cântat din propria casă, în
beneficiul cadrelor medicale din prima linie în lupta contra
pandemiei.
Evenimentul, care a avut loc în noaptea de sâmbătă spre
duminică, a fost ocazia de a descoperi vedete la ele acasă, în
intimitate, așa cum au făcut mulți muzicieni care au susţinut
concerte private pe rețele de socializare.
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Trompeta 
(această rubrică este un pamflet și trebuie tratată ca atare)
BEEP

U



BEEP

Selecţii: Laurențiu Ghiță

Spitale militarizate

n spital din Israel a intrat
de azi dimineață sub conducere militară. Spitalul
„Barbanel”, cunoscut ca și spitalul pentru persoane cu deficiențe
mintale, a fost preluat în administrare de generalul Napoleon
Bonaparte (fost caporal). Acesta
va asigura conducerea alături mareșalul de Ney, duce de Elchingen
și prinț de Moscova.
Bonaparte a dat primele edicte prin care a cerut medicilor să-i
jure credință lui, pentru că Hipocrate este mort, și să se spele pe
mâini la intrarea în spital. Totodată, a rechiziționat câteva zeci de mașini
din parcare, spunând că se poate profita
de vremea bună pentru a ataca Rusia în
această primăvară, în vederea obținerii de
materiale pentru măști de protecție.
Disciplina cazonă s-a instalat pe holurile spitalului dar și în curte. Generalul
a dat ordin să i se aducă cea mai urâtă

UMOR

Nicuşor Constantinescu,
Bucureşti
Autoepitaf
Aicea zace subsemnatul,
La cap cu o hortensie,
Cu zile mort, că mi-a dat statul
Bacşiş, în loc de pensie.
Perspective
Ne vor fi pensiile toate,
Cum se aude, majorate
Post-mortem... Deci, să vezi
noroc,
Mai bine-atunci decât deloc!

femeie posibilă, pe care s-o ia de nevastă, precum și construirea de corturi de
campanie în curtea spitalului, pentru
adăpostirea trupelor. Singura problemă o
reprezintă aripa de Vest a spitalului unde
Împăratul Iulius Cezar încă deține puterea și nu poate fi încă asasinat din lipsă
de echipament medical.

– Degeaba-ți spun, că nu-l
cunoști.

*

La secția de poliție, polițistul
Doamnă, rochia asta vă face
de serviciu interoghează un
grasă!
suspect.
– Ah, Slavă Domnului. Şi eu
Acesta răspunde inteligent la
care credeam că e de la shaorma!
întrebări iar la sfârșit, polițistul îl laudă:
*
– Vezi, dom’le, nu ești așa de tâmpit pe
Între două prietene:
cât pari!
– Am adesea fantezii despre cum ar fi cu
– Vezi, dom’le, răspunde suspectul, asdoi bărbaţi deodată: unul să îmi găteasta-i diferența dintre noi.
că, celălalt să îmi spele vasele!

*

Ion și Maria la maternitate:
– No, Marie, ce avem?
– Băiat.
– No.... și cu cine seamănă?

28
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Soţul se trezeşte neaşteptat din comă.
Nevasta îşi dă jos hainele de doliu şi
zice:
– Pe tine nu m-am putut baza niciodată!
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La medicul de familie
Cu multă dragoste m-a-ntâmpinat,
M-a ascultat atent, m-a consultat
Şi, la plecarea de la dispensar,
Mi-a strecurat un plic în buzunar.
Măsuri de precauţie
Chirurgul, când m-a operat,
Mi-a dat un pix, mi-a dat hârtie,
Şi mai apoi m-a îndemnat:
„Semneaz-aici, că nu se ştie”!
Credibilitate
Mi-a spus o doamnă,-acum o lună
-Şi cred mereu ce spune eaCă nu poţi fi o poamă bună
De n-ai fi şi de muscă rea!
Aleşii noştri
Au ieşiri patriotarde
Când discursu-şi deapănă,
Iar atunci când ţara arde,
Dumnealor se piaptănă.
Oltencele
Oltenii când sunt duşi la coasă,
Oltencele rămase-acasă,
Se consolează negreşit
Cu cei ce nu sunt la cosit.
De ce?
Un ardelean, la un festin,
Mi-a spus, chitit pe caterincă:
„ De ce stă adevăru-n vin
Şi nu ar sta şi în palincă“?
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Se opune vaccinării
Tenismenul sârb Novak Djokovic, nr. 1
mondial, se va confrunta cu o dilemă în cazul
în care va deveni obligatorie vaccinarea
jucătorilor înainte ca aceștia să poată
concura din nou după reluarea sezonului,
întrerupt din cauza pandemiei de coronavirus

„

Personal, mă
Novak
opun vacciDjokovic
nării şi nu mi-aş
dori să fiu obligat
de cineva să mă
vaccinez pentru a
putea călători”, a
spus Djokovic într-un videochat live pe Facebook cu alţi sportivi sârbi.
„Dar dacă va deveni obligatorie (vaccinarea) ce se va
întâmpla? Va trebui să iau o decizie. Am propriile mele
gânduri în legătură cu această problemă şi nu ştiu dacă
acestea se vor schimba la un moment dat. Ipotetic, dacă
sezonul se va relua în iulie, august sau septembrie, deşi
este puţin probabil, am înţeles că un vaccin va deveni o
cerinţă imediat după ce vom ieși din carantina strictă,
dar încă nu există un vaccin”, a adăugat mare tenisman
Novak Djokovic.

Din închisoare,
în arest la domiciliu

Fosta vedetă braziliană Ronaldinho a primit dreptul de a
sta în arest la domiciliu în Paraguay, la o lună după ce a
fost arestat pentru că a intrat în țară cu documente false

R

onaldinho și fratele său
au fost arestați de poliția din Paraguay pe 4
martie, iar procurorul de caz a
anunțat că au fost găsite diferite documente, inclusiv cărți
de identitate și pașapoarte din
Paraguay pe numele celor doi.
Aceștia au fost arestați și încarcerați într-un penitenciar din
Asunción. Marți, cei doi au apărut în fața unui judecător printr-o transmisie video. Judecătorul Gustavo Amarilla a anunțat
verdictul, explicând că Ronaldinho și fratele său au plătit câte o
cauțiune de 800.000 de dolari.
Astfel, cei doi vor putea rămâne

într-un hotel din capitala statului
până la finalizarea investigației.
Autoritățile susțin că Ronaldo
de Assis Moreira, cunoscut drept
„Ronaldinho”, folosea un pașaport autentic din Paraguay, dar
cu informații false. Documentele au fost găsite în timpul unei
percheziții efectuate în camera în
care s-a cazat fostul jucător, la un
hotel din orașul Lambaré.

Turneu anulat

100.000 $ pentru a pierde

Turneul de tenis de la Wimbledon,
programat în intervalul 29 iunie - 12 iulie,
a fost anulat
Cu mare regret anunțăm că decizia All England
Club, asociația care organizează turneul londonez, şi a comitetului de conducere al campionatului
este de a anula ediția din 2020 de la Wimbledon
din cauza problemelor de sănătate pe care le implică
pandemia de coronavirus. În schimb, următoarea
ediţie, a 134-a, va avea loc între 28 iunie şi 11 iulie
2021’’, se arată într-un comunicat al All England
Lawn Tennis Club (AELTC) citat de Reuters.
Este pentru prima oară când turneul de la Wimbledon este anulat după cel de-al Doilea Război
Mondial.
Wimbledon era al treilea turneu de Mare Șlem al
anului, în 2019 acesta
fiind câştigat, la individual, de românca
Simona Halep (feminin), respectiv sârbul Novak Djokovic
(masculin).

Tenismanul ucrainean Serghei Stahovski a dezvăluit,
într-un interviu pentru televiziunea naţională, că a primit
o ofertă de 100.000 dolari pentru a pierde partida sa
cu francezul Arnaud Clement în primul tur al turneului
Australian Open din 2009

„

S

tahovski, 34 ani, nr. 169 mondial în prezent, a povestit că a
refuzat oferta, deşi a pierdut la
mare luptă meciul de cinci seturi cu
Arnaud Clement.
„Când am ieșit de pe teren, cred că
i-aş fi lovit cu racheta pe cei ce mi-au
oferit bani dacă dădeam cu ochii de ei’’, a spus jucătorul ucrainean,
care a evitat să dea nume de teama unor represalii împotriva familiei
sale. Stahovski, cu patru titluri ATP în palmares, a adăugat că a semnalat tentativa de corupţie şi la Unitatea de integritate a tenisului (TIU),
care abia începuse să funcționeze la acea vreme. TIU a solicitat numele
persoanelor care au încercat să-l corupă, dar Stahovski a refuzat să le
dezvăluie: „I-am întrebat - ‚Îmi puteți proteja familia?’ Acel om era
doar un intermediar, din anturajul unor oameni foarte periculoși, iar
familia mea trăiește în Ucraina. Oficialii de la Unitatea de integritate
a tenisului mi-au spus că nu îmi pot garanta securitatea’’.
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Magdalena BRĂTESCU

„Medicamentul” (Trufa) de Maya Shaya

L

la Teatrul Hasifriya din Ramat Gan

a peste șapte decenii de la Holocaust, drama originală a autoarei Maya Shaya dovedește
că tema este inepuizabilă. „Cine nu
vrea să-și amintească, nu-și amintește!” sună o replică repetată de câteva
ori de-a lungul piesei care, prin desfășurarea acțiunii sale, în fapt dovedește exact contrariul.
Yehuda Stein, fost profesor la
Universitatea din Heidelberg și șef al
departamentului de cercetări asupra
creierului, a decedat. Fiul acestuia,
Arye, un avocat celebru care profesează la Berlin, se întoarce în orașul
său natal pentru a organiza înmormântarea. E însoțit de soția lui, Ana,
o catolică pe cale să se convertească la
iudaism. Răsfoind dosare vechi ce trebuie scoase din laboratorul tatălui, Arye
descoperă un studiu despre reactivarea
memoriei și formula unui medicament,
neînscris ca patent, ce ar putea vindeca
bolnavii de Alzheimer.
Din acest punct, începe călătoria în
trecut a fiului care nu are prea multe
amintiri despre părintele său. Născut
în lagărul din Dachau, Yehuda nu și-a
renegat originile evreiești. În paralel cu
activitatea sa profesională, se dovedește că n-a încetat să strângă materiale
incriminatoare asupra experiențelor
medicale făcute de un fost nazist, actualmente decan al Universității.
Alte două personaje se alătură acțiunii care alternează secvențe din trecut
cu prezentul. Istoricul Christian, prietenul lui Yehuda, unul din fruntașii
bandei Baader-Meinhof și Liselotte,
membră în aceeași organizație de extremă stânga care opta pentru reacții
extremiste precum lichidări, bombe,
sau răpiri. Piesa atribuie acesteia și o
cauză justă, aceea de identificare a foștilor naziști, teoretic pentru a fi judecați.
Modul în care intențiile pozitive de-

30

viază de pe traseul justiției și eterna dilemă a supraviețuitorilor și a urmașilor
lor dacă au sau nu dreptul de a lua legea
în propriile mâini constituie nucleul
dramei „Medicamentul”. Subiectul
este interesant, dar realizarea scriiturii
suferă de verbalism, unele personajele
fiind creionate superficial. Iar altruistul și generosul mesaj din final, donația
pentru familiile celor care au suferit în
Holocaust, este enunțat lozincard.
De remarcat că Maya Shaya care este
și regizoarea spectacolului reușește să
conducă firul acțiunii astfel încât deznodământul nu poate fi ghicit până în
final. Fiecare scenă ridică un alt colț al
perdelei de fum așternută asupra trecutului savantului care, deși a făcut o
descoperire epocală, n-a publicat-o.
Mai mult, a încercat să distrugă toate
materialele dându-le foc, căci formula
fusese folosită de naziști pentru crimele
lor.
Decorul lui Dalit Inbar recreează laboratorul vechi în care lucra profesorul,
cu mobilier minimal și pereți murdari
pe care atârnă diplome. Dosarele răspândite pe podea și cele aflate într-o
nișă secretă sunt centrul de interes al
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interiorului.
Costumele scenografei Dafna
Peretz sunt bine adaptate subiectului, iar muzica originală a lui Ariel
Keshet subliniază cu discreție episoadele jucate fără replici.
Lui Danny Geva îi revine dificila
sarcină de a interpreta un rolul dublu, Yehuda Stein- tatăl și Arye- fiul,
ceea ce necesită treceri spontane de
la un personaj la altul. Pe profesorul concentrat pe știință, idealistul
naiv obsedat de experimentele din
lagărele naziste, cochetând cu tânăra
sa asistentă, fricosul care surprinde
prin decizia sa finală neașteptată,
Danny Geva îl construiește bâlbâit.
Iar ca avocat, apare plin de sine, arogant, curios să descopere trecutul misterios al tatălui său.
Foarte reușit în rolul Christian, Udi
Ben David realizează personajul la o diferență de treizeci de ani transformându-se ca prin farmec din vârstnic în tânăr și viceversa. Este singurul actor din
spectacol care dovedește o trăire interiorizată, se mișcă firesc, își controlează
debitul și volumul limbajului.
Moran Ben-Arye (Ana) reușește să
capteze simpatia spectatorului. Este
mai evreică decât soțul ei evreu, se luptă
pentru păstrarea tradiției iudaice. Iar ca
soție iubitoare își dezvăluie laturi profund umane, mici gelozii, depresia bipolară, susținerea bărbatului în direcția
pozitivă.
Katelyn Finkel în Liselotte, fiica
unui fost nazist, tânăra exaltată membră activă a bandei extremiste, se agită mult pe scenă, se dezbracă, iubește,
pune bombe, plânge, râde, într-un joc
amatoricesc care nu transmite emoție
sălii.
„Medicamentul” autoarei Maya
Shaya încearcă să vindece simptomatica
etică a urmărilor Holocaustului.
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u mai bine de două secole în urmă, pe când
desfășura campania
din Egipt, Napoleon a decis,
în fața mamelucilor și a unei
situații-limită, să aplice o tactică de apărare de tip circular,
cu valorile puse la mijloc și cu
militarii francezi desfășurați
pe lungimea cercului. Se zice
că atunci, viitorul împărat ar fi
dat un ordin memorabil, care
nu a sunat bine deloc: „Măgarii și savanții la mijloc!”. Asta
însemna să fie protejate aceste
două categorii de ființe (adevărate valori) prin așezarea lor
cât mai departe de primejdie.
Dincolo de glumă, măgarii
erau de neprețuit pentru că
erau cei mai buni cărăuși, iar
savanții erau indispensabili
pentru descifrarea comorilor
istorice ale Egiptului, inclusiv
a scrierii hieroglifice.
Unii au înțeles astăzi, tot
într-o situație-limită, dar
fără umorul lui Napoleon,
să-i pună alături de protejații „măgari și savanți” și pe
bătrâni, și tot cu intenția benefică de apărare. Pandemia
aceasta este o nenorocire cum
nu s-a mai întâmplat una la fel
în istoria celor vreo 80-90 de
ani recenți (adică timp de trei
generații).
Acum, în mijlocul acestui
morb (care ne distruge, în
oarecare măsură, nu numai
vieți, ci ne întunecă și judecata limpede), unor conducători
ai noștri – inclusiv de la nivelul cel mai înalt al Uniunii
Europene – le-a cășunat pe
bătrâni. Natural, istoricii știu
că bătrânii au fost țapi ispășitori, de la Socrate încoace, în

Periculoșii bătrâni
multe perioade istorice și în
multe comunități declarate
civilizate. Ce să faci cu unii
neputincioși și socotiți inutili, care-ți complică viața de
pomană, când viețile tinerilor
sunt în pericol? Ba, acești expirați mai cer și de mâncare,
mai au pretenția să primească și medicamente scumpe,
mai îndrăznesc – acum, când
ambulanțele nu prididesc cu
tinerii și cu cei activi – să sune
la Ambulanță și să clameze că
au febră sau tușesc?
Dar, în fine, astea s-ar mai
putea suporta, pentru că societățile europene au încă resurse, deopotrivă alimentare
și medicale. Mai gravă pentru
locuitorii grăbiți ai planetei este însă sâcâiala acestor
bătrâni, pretenția lor de a fi
activi, dorința de a umbla pe
străzi precum ceilalți oameni,
de a merge la piață, la supermarket etc. Insuportabile
sunt plângerile lor neîncetate,
lamentările lor, repetarea acelorași lucruri din viața lor trecută și chiar sfaturile pe care le
dau fără să le fie cerute.
În vremuri normale, acești bătrâni nu erau, însă, întotdeauna de lepădat. Își îngrijeau constant nepoții, pe
care îi hrăneau, îi răsfățau
așa cum numai bunicii pot și
știu, îi duceau în parc la joacă
și reușeau să-i lase liberi din
când în când pe părinții acestor nepoți. Ba, de multe ori,
acești bătrâni aduceau periodic mâncare gătită, în lipsa
activilor casei și o lăsau în frigider, încât, la venirea acasă,
tinerii se puteau înfrupta „ca
la mama acasă”. Mai mult,

unii dintre acești pensionari
scoteau din economiile lor de
o viață sume de bani pentru
tineri, pentru nevoile lor, le
dădeau maturilor casele lor
(și se mutau ei în spații mici,
chiar meschine, „că doar noi
ne-am trăit traiul”).
Dar acum, când stăm cu
toții acasă, ce să mai faci cu
acești „paraziți”? Au nevoie
de mâncare, de medicamente, de companie, de stat la o
poveste și nu „produc” nimic
în schimb! Ba mai au și neobrăzarea să se îmbolnăvească
– ceea ce ar putea să fie treaba
lor – și să și răspândească boala – ceea ce e treaba tuturor.
Prin urmare, „persoanele
în vârstă” vor sta în izolare
încă aproape un an, în vreme
ce animalele de companie vor
fi plimbate liber, chiar dacă
ele mișună și mușină prin
microbii și virușii din praful
străzilor și chiar dacă nu s-a
demonstrat deloc că nu sunt
și ele purtătoare ale ucigașului
virus. Ba, animalele de companie pot să se bucure de libertate, deși se spune că acest
teribil morb ar veni chiar de
la animale (nu de la cele de
companie, deși nu putem să
știm ce fel de animale au mai
ajuns să fie acum „de companie”). Departe de mine gândul să cer îngrădirea libertății
animalelor, dar ce facem cu
oamenii, pentru că și bătrânii
sunt oameni? Aș cere timid să
fie bătrânii asimilați, pe lângă „măgari și savanți”, și cu
aceste fericite animale care au
dreptul la libertate.
Nu le mai spuneți bătrânilor și nu ne mai spuneți, ob-
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sedant, tuturor că vom muri
catastrofic, că va veni al doilea
val al epidemiei care va fi mai
dur, că starea de urgență va
mai dura o lună, că nimic nu
va mai fi ca odinioară. Lăsați
grija asta excesivă, că de viața
și de moartea noastră se ocupă
Dumnezeu și noi înșine, după
puterile noastre omenești. Luați-ne cu binișorul, fiți gentili
și blânzi, dați-ne termene
mai scurte pentru rău și mai
lungi pentru bine. Nu ar fi
mai constructiv să ne puneți
câteodată în față și binele, să
alternați avertismentele dure
cu raze de speranță, să insistați mai mult pe vindecări, pe
gânduri și vorbe bune? Cui
folosește crearea de psihoze și
de depresii, din moment ce nu
avem atâția psihologi ca să ne
vindece ori să ne aline?
Se duc bătrânii oricum,
fiindcă așa e datul firii dar,
cât sunt pe lume, ei ne dau
poate și altceva decât sfaturi.
Să presupunem măcar că,
trecând prin mai multe situații-limită decât noi, ei au și
niscaiva soluții pentru chinul
prin care trecem, să credem că
ne lămuresc cât de importante
sunt în comunitate iubirea și
jocul, din moment ce iubirea
și jocul lor e-nțelepciunea.
Bătrânii sunt (încă) oameni
ca toți oamenii. Acum sunt
și ei primejduiți de molimă,
dar nu sunt periculoși. Nu-i
mai „protejați” peste măsură,
fiindcă le striviți umanitatea și
le pătați demnitatea. Omenia
nu le-o puteți distruge și nici
păta, deoarece o au din belșug
și o revarsă neîncetat asupra
acestei lumi bolnave.
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• Adio, mamă!
• Sus cortina!
• Nerușinatul
Doctor Mesmer
• Ca’n filme
Patru cărți pentru numai 190 de șekeli!
Sunați acum la editură la tel. 0524-716004
și comandați pachetul Alexandru Andy!
(Prețul unui singur volum este 80 de șekeli)

SCORPION

Adevărul poate fi mult prea dureros uneori.
Sunt situații în care preferi să acționezi cu
toată prudența posibilă pentru a evita conflicte nebănuite.
Majoritatea deciziilor pe care le vei lua în plan
personal, vor atrage după ele o serie de explicații. Deși îți dorești claritate și transparență,
ai parte doar de confuzie și neînțelegeri.

BALANTĂ

22.10 - 22.09

21.11 - 23.10

SĂGETĂTOR
20.12 - 22.11

TAUR
GEMENI
RAC
LEU
FECIOARĂ

CAPRICORN
19.01 - 21.12

Chiar dacă compromisurile pe care le faci, par
să fie riscante, pe termen lung acestea merită
orice dedicare din partea ta. Timpul ți-o va
confirma!

Ai nevoie de mai mult spațiu pentru propria
persoană. Visurile pe care le ai, pot fi ușor
îndeplinite atât timp cât tu vei rămâne concentrat pe pașii pe care trebuie să îi urmezi.

19.02 - 20.01

22.08 - 23.07

Micile conflicte pe care le trăiești în mai multe contexte te vor face să fii foarte irascibil.
Trebuie să accepți diversitatea în cei din jur
și să nu mai iei lucrurile în mod personal.

Ai nevoie de mai mult spațiu social pentru a
te exprima. Atunci când vine vorba de conflictele pe care le ai cu cei dragi, ai tendința
să cedezi pentru a le face pe plac.

VĂRSĂTOR

22.07 - 22.06

Pe parcursul zilelor următoare, te concentrezi destul de mult asupra unui proiect profesional important pentru tine, chiar dacă
lipsa de energie care rezultă, este definitorie.

Este foarte important să rămâi consecvent și
implicat în tot ceea ce faci. Mercur se află
într-o perioadă de ascensiune energetică și
totul se va resimți în plan emoțional.

PEȘTI

21.06 - 22.05

Îți oferi ajutorul nestingherit, dar uneori
parcă îți este teamă de această deschidere pe
care o afișezi. Riscul de a fi din nou rănită
crește proporțional cu cât alegi să oferi.

Insiști asupra unor subiecte despre care nu
știi mai nimic, tocmai pentru că ai senzația
că nu deții controlul. Comportamentul acesta poate fi catalogat ca fiind unul intrusiv.

20.03 - 20.02

21.05 - 21.04

Ai o abilitate extraordinară de a-i mobiliza
pe cei din jur și de a-i motiva să își urmeze
visurile. Te desprinzi foarte greu de cineva
care a însemnat ceva pentru tine.

BERBEC

20.04 - 21.03

Legătura Soare-Lună poate „amesteca” energiile în viața ta. Te vei trezi făcând lucruri pe
care le-ai negat sau dezaprobat dintotdeauna.
Reușești să îți atingi întotdeauna obiectivele.

21.09 - 23.08

G A Z E TA - H O R O S C O P
xcvcbzfhgkshgkscaneasca
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Arta ghicitului
în talpa piciorului
Se spune că liniile din palmă îți arată viitorul,
dar te-ai gândit vreodată că şi talpa piciorului
poate spune multe despre personalitatea ta?
Observând forma tălpilor şi a degetelor de la
picioare, poți învăţa cum să interpretezi
semnele destinului

P

odomaţia, adică
arta citirii liniilor
din talpă, datează
din vremuri străvechi,
fiind parte a tradiției
chinezești. Denumirea
vine din greacă, cuvântul
„podi” însemnând picior,
iar „manteia”- prevestire.

Despre oamenii care au un picior mic şi îngust se spune
că au un suflet blând, sunt buni ascultători şi pot fi cel mai
uşor de rănit. Chiar dacă nu reușesc să se facă remarcați,
sunt talentați şi îşi pun amprenta în tot ceea ce fac. Pe
parcursul vieţii, îşi propun să evolueze prin creaţie. De
cealaltă parte, posesorii picioarelor mari şi late sunt oameni
de nădejde, pe care te poți baza la nevoie. Scopul lor este
să devină lideri şi să-i imobilizeze pe cei din jur.

Degetele, reper al personalităţii
Degetul mic de dimensiuni reduse denotă natura copilăroasă a posesorului, iar degetul mic uşor îndoit trădează
o personalitate nonconformistă. Abilitatea de a mișca degetul mic indică un temperament coleric, o fire dornică
de schimbare, mai ales pe plan afectiv. Dacă degetele de
la picioare sunt uşor ascuțite, posesorul este o persoană
nechibzuită, cu un stil de viaţă dezorganizat, în special în
privința banilor. Deşi uneori norocul este de partea sa, cu
greu va reuşi să îşi atingă obiectivele. Degetele rotunjite
indică o persoană sensibilă, care empatizează cu cei din
jur şi e mereu gata să dea o mână de ajutor. Degetele uşor
încovoiate semnifică o fire umilă şi obedientă, care preferă
să le facă pe plac celorlalți.

Arcul piciorului, un semn al destinului
Şi bolta plantară - concavitatea tălpii - spune multe
despre personalitate. Despre cei cu talpa mai arcuită se
spune că sunt persoane intelectuale şi idealiste, care vor
trăi pe cont propriu toată viaţa şi vor culege roadele muncii
lor. Dar dacă bolta plantară nu este atât de pronunțată,
înseamnă că posesorul este un om pragmatic.
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Brânza, fructele şi legumele şi pâinea sunt câteva
din alimentele al căror termen de valabilitate
poate fi extins atunci când produsele
sunt depozitate corect

T

Forma piciorului îți dezvăluie caracterul
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Cum depozităm
alimentele pentru a le
prelungi termenul de
valabilitate?

•

răim vremuri în care mersul la supermarket se recomandă a fi cât mai rar,
motiv pentru care risipa ar trebui
evitată mai mult ca oricând. Modul de depozitare poate asigura
păstrarea alimentelor în stare bună până la expirarea termenului de valabilitate sau chiar mai mult.
Cum depozităm alimentele pentru a le prelungi termenul
de valabilitate:
Păstrați laptele în recipient din sticlă
Recipientele din sticlă rămân tot timpul reci; în acest fel, laptelui nu îi este afectată calitatea în timpul scoaterii din frigider
pentru a-l adăuga cafelei, în comparaţie cu cele din carton.
Înveliți brânza într-un prosop de hârtie îmbibat în oţet
Umeziți uşor un prosop de hârtie cu oţet diluat în apă, înfășurați brânza şi depozitați-o în frigider într-o caserolă de plastic.
Aceasta se va păstra mai mult timp, fără a se îngălbeni.
Depozitați fructele şi legumele separat
Fructele care emit niveluri ridicate de etilenă (ceapă, mere, banane) pot altera starea celor sensibile la acest gaz. De exemplu,
cartofii se depozitează în pungi de hârtie, departe de ceapa
care le-ar provoca încolțirea timpurie din cauza gazului etilen.
Pâinea rămâne proaspătă când este depozitată în hârtie
Pentru a păstra pâinea cât mai proaspătă, acoperiți-o cu un
prosop de bucătărie uscat şi așezați-o într-o pungă de hârtie.
Acest lucru îi permite să respire fără a o usca.
Păstrați lămâile la frigider într-o pungă de plastic
Un experiment al site-ului de cooking The Kitchen a arătat
că cea mai bună metodă de a păstra lămâile proaspete este
să le ținem într-o pungă de plastic - acestea au durat o lună.
Depozitați ciupercile într-o pungă de hârtie
Ciupercile rezistă cel mai mult timp depozitate în hârtie, pentru că atunci când umiditatea se evaporă din ele, hârtia o va
absorbi. Astfel, împiedică apariția mucegaiului.
Spălați fructele de pădure în oţet şi apă
Pentru a împiedica boabele să se înmoaie prematur, spălați-le
rapid într-o soluţie din trei părţi de apă şi una de oţet, apoi
clătiți-le şi uscați-le bine. Acest proces va îndepărta bacteriile.
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Noul coronavirus
pare să afecteze și creierul

Infectarea cu
noul coronavirus
înseamnă dobândirea
imunității?

Conform unor publicații, medicii consideră că pe lângă
simptomele de bază prezente la cei infectați, aceștia au
observat că unii pacienţi sunt confuzi, până în punctul
în care nu mai știu unde se află și nici în ce an

A

Oamenii de ştiinţă depun eforturi pentru
a afla dacă infectarea cu noul coronavirus
înseamnă automat dobândirea imunității şi
cât timp durează rezistenta faţă de o nouă
infectare

ceastă pierdere a reperelor este uneori
legată de lipsa de
oxigen în sânge dar la unii
bolnavi, nivelul de confuzie
pare a fi în afara proporției,
în raport cu nivelul de afectare a plămânilor lor. Neurologul american Jennifer
Frontera consideră că infecția cu noul coronavirus are un impact
asupra creierului şi asupra sistemului nervos. Dovezile existente
demonstrează această descoperire, deoarece conform unui raport
al Asociației de medicină Jama, 36% din 214 pacienţi chinezi au
avut simptome neurologice, precum dureri nervoase, convulsii sau
accidente vasculare cerebrale. Medicii emit și ipoteza că nasul ar fi
calea de acces către creier, pentru că pierderea mirosului este comună la mulți bolnavi de COVID-19. Totuşi, această ipoteză nu
este verificată pentru că mulți pacienţi care-şi pierd mirosul, nu au
și probleme neurologice serioase.

P

e măsură ce creşte numărul persoanelor care
au supravieţuit infecției cu noul coronavirus,
oamenii de ştiinţă depun eforturi pentru a
înţelege cât de bine rezistă aceste persoane la riscul
reinfectării şi cât de mult ar putea dura această imunitate greu de dobândit. Până acum, cei mai mulți
cercetători medicali care au studiat forme de coronavirus asociate patogenului care
cauzează
Covid-19
- inclusiv SARS,
MERS şi
răceala clasică - sunt
încrezători că persoanele care se recuperează dobândesc o oarecare imunitate faţă de SARS-CoV-2,
conform studiilor preliminare şi raportărilor privind
situaţii ale pacienților. Încă nu știu dacă această protecţie durează câteva luni, câțiva ani sau toată viaţa.
„Argumentația este că răspunsul de protecţie la
SARS-CoV-2 va dura un interval cuprins între şase
luni şi 60 de ani”, afirmă Martin Hibberd, specialist în noi boli infecțioase la Facultatea din Londra
pentru Igienă şi Medicină Tropicală. Ori de câte ori
sistemul imunitar întâlnește un nou virus, configurează un sistem de apărare axat pe celule, organe
şi ţesuturi. Forța şi longevitatea acestor forme de
apărare sunt influențate de ereditate, somn, dietă
şi igienă. Sub presiunea de a rezista, unii agenți patogeni pot trece de sistemele imunitare dobândind
mutații. SARS-CoV-2 are o rată de mai puţin de 25
de mutații pe an, comparativ cu gripa sezonieră, care
are circa 50 de mutații pe an. Acest lucru le oferă
cercetătorilor speranța că imunitatea naturală ori un
vaccin ar putea oferi protecţie îndelungată.

Două treimi din drum
Prof. Jonathan Gershoni de la Școala de Biologie și
Biotehnologie Celulară a Universității Tel Aviv (TAU) a
susținut duminică că activitatea pe care laboratorul său
o desfășoară asupra familiei de viruși corona este la
„două treimi din drum” ca proces de dezvoltare a unui
vaccin pentru COVID19

„

Chiar și așa, un vaccin ar mai dura
mai mult de un an pentru a se dezvolta”, a spus el. Gershoni, care a
studiat familia virusurilor timp de 15
ani, a spus că recent a primit un brevet
de la Oficiul pentru brevete și mărci
comerciale din Statele Unite pentru
varianta sa de vaccin. El a explicat că
vaccinul intenționează să vizeze RBM-ul virusului, un punct slab
critic care permite virusului să se atașeze și să infecteze o celulă țintă.
RBM este o caracteristică mică a proteinei „spike” a virusului, ceea
ce înseamnă că virusul folosește multe proteine diferite pentru a reproduce și invada celule, dar proteina „spike” este „proteina majoră
de suprafață pe care o folosește pentru a se lega de un receptor, altă
proteină care acționează ca o ușă într-o celulă umană”, potrivit TAU.

Jo i , 2 3 a p r i l i e 2 0 2 0

•

G A Z E TA RO M Â N E A S C Ă 3 5

G A Z E TA R E BU S - I N T E G R A M E
xvcbzfhgkshgkscaneasca
1

2

3

4

5

6

7

1

E

2

M

3

A

4

N

8

9

10

5
6
7
8
9
10

ORIZONTAL: 1. Prăvălie unde se vând
esenţe frumos mirositoare. 2. Casa ta, într-o casă a multora. 3. Şi-a dat jos barba
— A lucra pământul — Interjecţie de mânat
caii. 4. Dus cu sila — Foarte apropiat de cineva. 5. I s-au şters greşelile — Localitate
în India. 6. Uită-te! 7. Cetate legendară
în Chaldeea — Literă grecească în cerc —
Supraprofit de speculant. 8. Zei casnici la
Romani — Un fel de mică pădurice (î din i).
9. Iubita ilegală! — Alergători la hipodrom.
10. În formă de reţea (f. pl).
VERTICAL: 1. Îţi aparţine numai ţie. 2.
A ieşi la iveală — Exterioare de tablouri.
3. Tot un fel de a ieşi la iveală! — Livadă
(pop.) 4. Începe să-mi fie frică! — Ei conduc, ei dau ordine (î din i). 5. Cântec de
leagăn! — Cu acest loc — Pecete! 6. Făcută
de dimensiuni mai mari — Localitate în Iugoslavia. 7. Râu în Suedia — Fostul împărat
al ruşilor. 8. Între do şi mi — Întâmplare
nenorocită. 9. Subcontinent asiatic cu o
populaţie de sute de milioane — Invidie
(pop). 10. Ştiinţa care se ocupă de studiul
originii cuvintelor.
CUVINTE RARE: RAO, AGIO, RAT, CAU,
INAT.

Soluțiile jocurilor din numărul trecut:

A te mărita cu un bărbat divorţat
- A fost tragicomedie!
este o datorie ecologică.
- Cum adică?
Într-o lume în care sunt mai mul- Ne-am întâlnit cu soțul meu
te femei decât bărbaţi, bărbaţii tre- acolo... și el tot cu amanta!
buie neapărat folosiţi de mai multe
*
ori...
- Cum s-a terminat cearta de ieri
*
cu soția?
Vorbesc două prietene:
- A venit în genunchi la mine.
- Ia zi, fato, am auzit că ai fost la
- Da?! Și ce a spus?
teatru cu amantul, ce a fost acolo?
- Ieși de sub pat, fricosule!
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Integramă: c, p, c, l, v, decapitare, legitimat, delicatese, rinite, ur, hiba, arici, tati, anin, ratoni, ata,
t, rizom, r, tenis, nota, i, a, ofuri, ritori, apa, nut,
titel, perenitate, catele, es.
Pag. 36: regretabil, era, carare, fota, batog, osinza,
ase, r, tuica, in, ma, laici, d, altar, orie, tort, alac,
oca, agitat, racoritori.
Pag. 37: a) impotmolit, mers, acida, pro, iga, er,
lesina, rea, e, teorie, g, ta, stimula, infia, asin, ciot,
amica, intinse, it, tia, sparta. b) deficienta, om,
condeie, rapire, pur, mna, altoi, iata, ert, p, trapa,
aime, oi, arad, ar, a, aroganti, rect, ataca, exterminat. c) obtinatori, calc, secol, cle, limita, is, pene,
ir, dator, rata, emis, mino, n, pavatori, tracasat, c,
aur, catara, laica, eter. d) catarama, a, abator, rau,
rabat, uger, anaconda, a, mocani, th, isi, dar, rf, d,
tragedii, alia, agasa, ri, narator, indicative.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ORIZONTAL:
1. Asociere 1
lucrativă. 2.
Resort cu pro- 2
pagandă. 3.
A luat bătaie 3
de la babac! 4
― Nota unui
G R E C O
dovleac! 4. 5
Pernă vie cu 6
ace ― Aidoma
unui căprior. 7
5. A se zbârci
― Pictor iber 8
cu nume elen. 9
6. Tipesă ― Un
v r ă j i t o r d i n 10
măgar! 7. Slăbănogii vampiri ai malariei ― Teiş! 8. Partea superioară
a omoplatului! ― Ornament exotic cu ţepi. 9. Luat drept
roşcovan ― Arteră pe scurt! 10. Floare apropiată de ochi
― Spicele coapte.
VERTICAL: 1. Tind spre înălţimi. 2. Slabi dar buni alergători ― Dragostea bate-o vina. 3. Înclinaţi spre lascivitate. 4. Socotit pe drept invadator ― Bucăţi de cocs!
5. Mare paznic la oi ― Căra apă pe timpuri. 6. Primele
semne la otită! ― Maşină la loc de odihnă. 7. Face nişte
cercuri ― O pană ce nu-i fulg! 8. Scrie peria! ― Melanj de
fructe ― Peştişor slab. 9. Depăşesc suprafaţa plană. 10.
Protectori ai naturii.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ORIZONTAL: 1.
Duce po- 1
veri — Duc 2
împreună
lanţul căs- 3
niciei. 2. 4
Au de-a
A N A N
face
cu 5
coşuri! —
Apelativ 6
familiar. 3. 7
Fragment
de schelet 8
— Furt — 9
Început de
s p e r a n ţ ă ! 10
4. Bocceluţă. 5 Capitală europeană — Evreu căzut în robia babiloneană. 6. A produce o vătămare — Insulă lângă
Stockholm. 7. Produce materie primă pentru industria
grea. 8. În care se pot duce diverse obiecte (pl.) —
Sau. 9. Femeie rea de gură — Duce. 10. Vegetale —
Duc cu ei viaţa noastră.
VERTICAL: 1. Duc ghiozdane în spate — Carte poştală. 2. Sac specific feminin! — Bun de călărit. 3. Îi
duce pe toţi! — Geantă mică. 4. Locuitori de la sat —
Monedă chinezească. 5. Listă de greşeli — Duc în spate
un cojoc de lână. 6. Oraş în Indonezia — A sta în calea
cuiva. 7. A duce. 8. Duce greutatea vieţii! — A include,
a cuprinde. 9. Un fel de geantă — Copac de zăvoi. 10.
Coş de piaţă — Măsură de drum la Peking.
CUVINTE RARE: AGG, TAN, IPU, LI.

ORIZONTAL:
1. Dau la pi1
N
cioare. 2. Socotit îngrozitor.
2
I
3. Atmosferă
3
N
destinsă. 4. Uscate bine ― Cal.
4
E
5. Prepoziție de
5
R
lipsă ― În metal! 6. Ghiciţi
6
A
fluviul siberian
în bobi! ― Nume
7
arăbesc ― ...
8
Zorab. 7. Adversitate ― Arbori
9
de şes. 8. Pan10
taloni la cavaleria rusticană
― Merge gol! 9.
Rămân în sită ― Răsărit din vest! 10. Cu acetonă în mână.
VERTICAL: 1. Prinsă-n cuplu cu inel. 2. Super cândva pe
lângă chelner ― Ciomag la oină. 3. Ţine loc de întărire,
fortificare. 4. Germene de insectă ― Lucrarea plugului. 5.
Diminutivul Ninei (şi al actriţei Gusti) ― Iton rupt! 6. De
asemeni pe Mona şi Rona cu bona! ― Acela mai familiar ―
Antene! 7. Terminat ― Nume de fată. 8. Un fel de popă ―
Spaniol sau portughez, tot una-i. 9. Ţine de cult ― Pantofi
de sport din lumea lui Federer. 10. Au activat în afara legii
(fem.).
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ORIZONTAL:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Prăvălie cu
curele, harna- 1
şament, orna- 2
mente de haine
militare şi şepci 3
de elev. 2. Pus
pe cap. 3. Ne 4
aduce pe cap 5
ploaia – Acoperământ de cap. 6
4. Palton la 7
poale – O pălărie
tare, cam ieşită 8
din uz – Cere,
pe scurt! 5. Ţine 9
de glas – Apro- 10
bare la modă!
6. Cântecul prim 11
al ţării – Egal cu
zero. 7. Pronume ce ne duce la idei!– Atinge capul stricat. 8.
Acoperi capul ţărancelor – A revedea la capă şi pălărie. 9. Prăpastie – Lei în lire! – Purtat de interes pe cap, în proverb. 10.
Ieşire la aer! – Bărci pescăreşti pe valuri. 11. O basma – Cupolă.
VERTICAL: 1. Pălărie tare de paie cu fundul şi borurile
drepte. 2. Strâng bani albi pentru zile negre să nu-i doară capul – Sperietoarea copiilor. 3. Aur vechi – Bine, nene! Dă blăniţă
de căciuli. 4. Pipe! Jug rupt la un capăt! Proeminenţă cu simţ
la figură. 5. Culegător de ştiri – Notă muzicală într-o bilă! 6.
Merg cu capul acoperit ca Arafat – Încărcat cu oxigen, e izvor
de viaţă. 7. Apărătoare de corp – Zis pe nume. 8. O prăjitură
începută la Aman... – Comitetul Central, fostul creier de partid. 9. Nu-i prea des – Cămile fără cap şi coadă! Băiatul tatei!
10. E cam nedrept, aproape cinic! – Perechile armăsarilor. 11.
Ceva volatil, spus subtil - Unul cunoscut ieşit din castă!
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Cu ocazia zilei de naștere,
urăm doamnei

LIVIA KESSLER
LA MULTI ANI!
cu multe bucurii și sănătate!
Dragoș și Ioana

Ratele de CURS VALUTAR
Valabile pentru data de 23.04.2020
șekeli
Monedă

Cumpărare

Vânzare

1 dolar
american

3,55

3,62

1 euro

3,84

3,91

1 liră
sterlină
1 leu
românesc

4,41

4,49

0,81

0,83

PROGNOZA METEO
23-25 aprilie
Zonă

joi,
23 aprilie

vineri,
24 aprilie

sâmbătă,
25 aprilie

Haifa

21°

21°

23°

Nazareth

24°

24°

27°

Tveria

28°

29°

30°

Tel Aviv

21°

21°

23°

Ierusalim

22°

22°

24°

Eilat

32°

32°

34°

* valorile reprezintă media zilei

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

Timpul trece mai plăcut când citești o carte bună!
Bibliotecara de la Auschwitz (pov. adevărată) .  .  .  .  .  .  .  80 șk.
Evadare de la Auschwitz (bestseller).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  80 șk.
Tatuatorul de la Auschwitz (poveste adevărată).  .  .  .  .  .  .80 șk.
Am supraviețuit lagărului Morții (povestea româncei Eva Mozes).  .  .50 șk
Orient (mișcarea de rezistență evreiască) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .80 șk.
Sărbătoare corturilor (premiul pentru proză USR).  .  .  .  .  .  80 șk.
Itzhak Rabin soldat, lider, om de stat (biografie).  .  .  .  .  80 șk.
Trei etaje de Eshkol Nevo (roman din societatea israeliană) .  .80 șk.
Cum am devenit huligan de Mihail Sebastian .  .  .  .  .  .  .  .50 șk.
Istoria ca viitor de Ana Blandiana (conferințe și texte uitate).  .  80 șk.
Căderea din timp de David Grossman (autor israelian).  .  .  .  80 șk.
Un cal intră într-un bar de David Grossman .  .  .  .  .  .  .  .  .80 șk.
Vin din Alep (itinerariul unui refugiat sirian).  .  .  .  .  .  .  .  .  50 șk.
Siria - de ce s-a înșelat occidentul .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .40 șk.
Iranul meu - gustul amar al revoluției.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .70 șk.
Manuscrisul de la Accra de Paulo Coelho (bestseller) .  .  .  .  80 șk.
De ce iubim femeile de Mircea Cărtărescu (omagiu femeilor) .  .  50 șk.
Noul Țar (Vladimir Putin) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .130 șk.
Moscova și lumea - Ambiția grandorii.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  80 șk.
Ariel Sharon și bătăliile lui politice .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .100 șk.
Orizonturi roșii de Ion Mihai Pacepa .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 130 șk.
Klaus Iohannis - Pas cu pas.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  65 șk.
Klaus Iohannis - Eu.Ro dialog despre Europa.  .  .  .  .  .  .  65 șk.
Mossad - istoria sângeroasă a spionajului israelian .  .  .  .80 șk.
Povestea miracolului economic israelian națiunea start-up.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  80 șk.
Micul prinț de Antoine de Saint Exupery.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  50 sk.
Conversații cu Regele Mihai.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  80 șk.
Albert Einstein - Cum văd eu lumea .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .80 șk.
Horațiu Mălăele - Rătăciri.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  80 șk.
Marin Sorescu - Unde fugim de acasă (copii) .  .  .  .  .  .  .  .  80 șk.
Războiul Arabo-israelian 1948 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .45 șk.
Dracula de Bram Stocker .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  45 șk.
Suge-o Ramona! (bestseller, peste un milion
de cititori, poveste de dragoste).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .100 șk.
Suge-o Andrei (bestseller, continuarea romanului de mai sus) .  .  . 100 șk.
Tentații de Corina Ozon (din viața femeilor) .  .  .  .  .  .  .  .  .  80 șk.
Identități secrete (roman dragoste acțiune).  .  .  .  .  .  .  .  .  50 șk.
Abis (roman dragoste acțiune).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  50 șk.

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

Peste 50 de programe românești

RAFI: 0509-656.634
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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, prozatoarea și jurnalista-critic de
teatru, Magdalena
Magdalena Brătescu
Brătescu.
Volumul cuprinde cronicile
dramatice semnate de autoare
în perioada 2017„BEST OF...” este o formulă utilizată mai cu seamă de casele de discuri și
înregistrări muzicale:
„BEST OF BEATLES”,
„BEST OF CHARLES AZNAVOUR”,
2019
în „Gazeta
sau – de ce nu? – „BEST OF... NETA BARZILAI”...
Cele mai reușite
creații ale unui artist – apărute în diferite
locuri și la diferite
Românească”,
padate – adunate împreună într-o singură colecție specială, într-un unic buchet.
Desigur, acestgina
procedeu poate
fi folosit
și înrubrica
literatură.
30,
la
Probabil că ați citit unele lucrări ale scriitorului - și umoristului - Alexandru
Andy și, cu siguranță,
v-ați amuzat copios. Dar, precis, mult
nu le cunoașteți pe toate.
săptămânală
vol. II
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
apreciată
de
citidiferite cărți, ori jucate pe diferite scene.
tori „Din fotoliul Editorul
spectatorului”.
În afară de recenziile spectacolelor de teatru
Editura Familia 2019
și Operă din toate
teatrele israeliene,
antologia cuprinde și un amplu capitol dedicat scenelor
bucureștene.
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A apărut cel mai recent volum al scriitoarei Francisca Stoleru

În curând, la Editura Familia
un nou volum sensibil
al poetei Maria Găitan Mozes
Maria Găitan-Mozes

Glasul roţilor de tren

Editura 24 ore-Iaşi
Tamara, studentă din Naharia, care face zilnic naveta cu
trenul spre Universitatea din Tel-Aviv, este fermecată de
lumea pestriţă şi pitorească ce populează un compartiment
şi de oamenii ce-şi deapănă amintiri şi întâmplări.
„Eu nu am făcut decât să redau poveştile auzite... în ritmul roţilor alunecând pe şine... din mersul trenului”, spune ea. „Pentru
Francisca Stoleru, Haifa este acasă. Aici, la intersecţia atâtor
culturi, aproape de corabia marinarului Sindbad, ea aduce aromele balcanice pentru a le amesteca cu sarea Mediteranei, cu
parfumurile Arabiei, cu mirodeniile Orientului cel adevărat, în
foşnetul mătăsos al celor o mie şi una de nopţi.” - Ioan Holban
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Magdalena Brătescu  Rendez-vous cu teatrul israelian (II)
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Cartea se poate
procura telefonând
la 04-8261123, sau
trimiţând un cec de
50 şekeli la adresa:
str. Ghivat Downes
21/3 Haifa 3434543
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