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„În numele vorbitorilor de limbă română ai
Universității Tel-Aviv, exprim sincere aprecieri
pentru înaltul nivel cultural, ca formă
și conținut, cu care Gazeta Românească
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ATENŢIE!

În această perioadă de pandemie,
Gazeta Românească, singurul ziar
tipărit în limbă română din Israel,
este foarte solicitat. Pentru a-l putea
procura în fiecare săptămână, vă
recomandăm să cereți chioșcurilor/
magazinelor de presă să suplimenteze
cantitatea de gazete la vânzare.
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Ajutorul președintelui

Spectacol vizionat
de pe apă

Acum circa o lună, Cabinetul Președintelui a emis un
anunț în care se spunea că orice persoană prinsă în
hățișurile birocrației în timpul crizei de coronavirus,
ar trebui să ceară ajutorul președintelui

R

eacția publică a
fost promptă și
foarte mulți cetățeni au cerut ajutorul președintelui.
Reuven Rivlin s-a
implicat personal,
vorbind duminică la
telefon cu mai mulți
cetățeni ale căror ceReuven Rivlin
reri au ajuns pe biroul
său. Una dintre persoanele cu care a discutat e un soldat ce
a fost traumatizat psihic după o explozie; militarul vroia săși reînnoiască permisul pentru canabis medical și nu reușea.
Un alt tânăr a sunat din dorința de a se asigura că activitățile pentru tineret vor fi menținute. Un bărbat care a condus o
afacere independentă, a cerut să i se acorde ajutorul bănesc
ce i se cuvenea și care nu i-a mai intrat în contul bancar.
În alt caz, Rivlin a fost abordat de un cercetaș care voia ca
grupul său să se întâlnească în continuare; președintele și-a
amintit că în ținerețe a fost și el cercetaș și are multe amintiri
plăcute legate de acea experiență. Toate persoanele care au
apelat la ajutorul președintelui au primit un răspuns.
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În cursul acestei luni, locuitorii orașului Tel
Aviv vor putea viziona filme pe lacul din parcul
HaYarkon, în timp ce se vor legăna ușor în
bărci distanțate social

A

utoritățile caută tot felul de metode ingenioase
pentru a putea reporni activitățile culturale. Industria divertismentului este grav afectată de pandemie și orice idee productivă este binevenită.
„Cinema pe apă” este o adaptare a variantei americane „drive in” în are spectatorii vin la cinematograf
cu propriile mașini. De data aceasta, totul se va întâmpla pe apă, pe lacul din parcul HaYarkon, unde
spectatorii vor sta în bărcuțe și se vor uita la film.

Spectacolele cinematografice vor va avea loc în
perioada 22-28 august. Datorită disponibilității a
doar aproximativ 70 de bărci care sunt închiriate,
de obicei, de către vizitatorii parcului cu ora, biletele
sunt puține în comparație cu cererile foarte mari.
Proiecțiile vor fi disponibile numai pentru locuitorii din Tel Aviv cărora li se va permite să cumpere
bilete online. Puținii norocoși se vor clătina ușor în
bărcuțele lor sub stele, privind un film romantic.
O inițiativă inedită și demnă de toată lauda!

Vizitați noul grup al Gazetei Românești
de pe Facebook!

GRUP GAZETA ROMÂNEASCĂ

reunește
susținătorii de
limbă română ai
Israelului
de pe toate
meridianele!
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Pași către noi alegeri

Scrisoare

Premierul Netanyahu a respins luni un proiect de lege
susținut de Ministrul Apărării, Benny Gantz, referitor
la amânarea aprobării bugetului de stat cu 100 zile,
îndemnând coaliția să aprobe imediat un plan pe un an
care se va încheia la sfârșitul anului

Circa 150 lideri din mediul israelian de
afaceri au semnat o scrisoare transmisă
duminică în care îndeamnă guvernul să
adopte un buget pentru următorii doi
ani, susținând că acesta ar contribui la
stabilitatea economică a țării

N

etanyahu și Gantz
nu sunt de acord în
privința formatului
bugetului de stat care trebuie
adoptat până pe 25 august,
în caz contrar, guvernul va
cădea automat și vor fi organizate noi alegeri. Gantz
insistă că guvernul a aprobat
un buget pe doi ani, prezentat în acordul coaliției semnat de el și Netanyahu în aprilie.
Totuși, premierul e fixat pe
bugetul pe un an, considerat de
critici o modalitate de răsturnare
a guvernului. Premierul susține că
e greu să se întocmească un plan
fiscal pe termen lung în contextul
crizei de coronavirus.
Duminică seara, parlamentarii Yoaz Handel și Zvi Hauser din
facțiunea Dereh Eretz a Alb-Albaștrilor a propus moțiunea drept
posibil colac de salvare a guver-

I
Benjamin Netanyahu

nului de la autodizolvare, demers
care ar necesita organizarea de
alegeri pentru a patra oară în mai
puțin de doi ani.
„Putem finaliza procesul în
24 ore” a declarat Gantz la o ședință de luni a facțiunii sale. „E
posibil, e constituțional, e corect,
e moral,” a adăugat Gantz. „Am
promis poporului israelian că mă
va preocupa înainte de orice binele său și vă îndemn să o facem
împreună pentru popor. Nu există
altă soluție.”

nițiativa a fost condusă de fondatorul Genie,
Ayelet Carasso, alături de Shimon Eckhouse, fondatorul firmei de tehnologie estetică,
Syneron.
„Un buget până în 2021 ar contribui la reducerea
nesiguranței economice,” s-a precizat în scrisoare.
„Facem apel către toți membrii Knesset și toți miniștrii din guvern să adopte imediat bugetul de stat
pentru restul anului 2020 și 2021”. „Rămâneți în
continuare fermi în privința acestei decizii importante — nu vă uitați angajamentul față de cetățenii
Israelului. Ei ar trebui să fie prioritari și se așteaptă
ca voi să acționați ca atare,” s-a menționat în scrisoare. ”
Termenul de
aprobare a bugetului de către guvern e 25 august,
în caz contrar urmând ca guvernul
să se autodizolve.

„Miniștrii ar trebui să aibă studii de bază”
Site-ul de știri în limba ebraică Kipa a relatat că, după propunerea
de către președintele formațiunii Yesh Atid, Yair Lapid, a unei legi
care ar urma să împiedice ducerea la bun sfârșit a mandatului de
către un premier pus sub urmărire penală, Forumul „Administratorii
Țării lui Israel” din Likud a înaintat o contra-propunere ce prevede
ca oficialii aleși să aibă un certificat de absolvire a liceului sau un
act echivalent eliberat de o instituție de învățământ religioasă

P

remierul ar trebui să aibă o diplomă de licență sau să fi absolvit un ciclu echivalent de studii
rabinice.
Legea propusă de Lapid prevede ca
o persoană pusă sub urmărire penală să
nu mai poată activa în funcția de premier. Lapid, care a abandonat liceul, nu
a susținut niciodată examenul de ab-

solvire (Bacalaureat) și nici nu a urmat
studii superioare.
Forumul i-a îndemnat pe membrii
Knessetului să „amendeze Legea Fundamentală a Statului și să selecteze pragul de educație minim pentru oficialii
aleși”.
Un proiect de lege similar a fost propus în 2017 de președintele formațiunii
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Yair
Lapid

Iudaismul Unit pentru Tora și Ministrul Sănătății la acea dată, Yaakov Litzman. Acel proiect de lege prevedea ca
premierii să aibă o diplomă universitară
sau să fi ocupat o funcție importantă
în Tzahal.
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Ioana TOFF

Democrație, alegeri și pandemie

D

e șapte săptămâni, israelienii protestează
împotriva Guvernului. Sâmbăta trecută au fost
peste 15.000 de oameni care au
manifestat în Ierusalim și au cerut schimbarea lui Netanyahu
și chiar a lui Gantz.
Este dreptul democratic al
fiecărui cetățean să își exprime
punctul de vedere, să organizeze demonstrații sau să strige în gura mare
când nu este de acord cu ceva. Principalele
acuze care i se aduc actualei guvernări, sunt
o proastă gestionare a crizei Coronavirusului, numărul mare de infectări, șomajul
care a atins cote istorice, etc.
Prăbușirea sistemului politic israelian și
transformarea alegerilor într-un eveniment
care sărbătorește democrația, vor costa
scump țara. Există impresia greșită că politicianul care trage țara către alegeri anticipate, va fi pedepsit de alegători. De fapt, nu
este deloc așa; până la urmă, tot alianțele
politice vor stabili majoritatea și înțelegerile de culise vor aduce noii conducători.
Până la urmă, nu va mai exista nicio legătură între „vinovatul” din cauza căruia
s-au cerut alegeri noi și cine este reales. Publicul israelian nu numai că iartă, ci și uită.
În acest scenariu, Guvernul actual se va
destrăma și vom avea o conducere provizorie. Încep campaniile electorale, partidele
ne prezintă candidații, dreapta îl va susține pe Bibi iar stânga îl va înfiera cu fierul

Copyright © 2020 Familia
Toate drepturile rezervate societății „Familia”.
Reproducerile parțiale sau totale sub orice formă
sau motiv, fără acordul scris al societății „Familia”,
sunt interzise sub sancțiunile legii.
Articolele publicate în ziar reprezintă punctul
de vedere al autorilor și exclud responsabilitatea
juridică a ziarului. Manuscrisele și fotografiile
trimise redacției nu se restituie.
Redacția nu răspunde de conținutul anunțurilor publicitare.

Ziar editat, tipărit și publicat în Israel
de Familia Ltd.
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roșu. Toate aceste scenarii sunt foarte bine
cunoscute numai că sondajele de opinie ne
spun clar că cele mai mari șanse de a câștiga
alegerile din iarnă le are tot Bibi. Așadar,
putem spune că ne-am distrat, am ales, am
cheltuit o sumă uriașă de bani și vom începe anul 2021 tot cu Bibi.
Pandemia poate fi un obstacol politic pe
care Netanyahu nu l-a întâmpinat niciodată. Să nu uităm însă că, în timpul alegerilor din 2015, războiul din Gaza din anul
precedent a fost uitat, în ciuda faptului că
era pe departe cea mai bună campanie pe
care Israelul a purtat-o vreodată. De asemenea, în timpul primelor alegeri din 2019,
așa-numitul proiect de lege de recrutare a
religioșilor a fost abandonat, în ciuda faptului că a fost motivul pentru care guvernul
a căzut.
Întotdeauna a existat o singură persoană care a dictat agenda și aceasta este
Netanyahu. Mașina politică a premierului
devine tot mai sofisticată. Și nu ne așteptăm ca de data aceasta să-și piardă stăpânirea asupra Guvernării. Tocmai de aceea e greu de înțeles ce speră să obțină
protestatarii. Un alt Guvern, un leac
pentru Coronavirus? Greu de crezut.
Campaniile electorale pot fi orientate
către alte subiecte, cum ar fi sistemul
juridic, mass-media, sectorul arab, protestele, marțienii, călătoriile în timp și
orice altceva sub soare. Pentru că până
la urmă, jocul politic este doar un joc
al marilor partide.
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Scântei
la granița de sud

amasul are nevoie să-și facă
simțită prezența în regiune și
a reînceput să trimită baloane
incendiare peste graniță spre disperarea
locuitorilor din zonă.
Se pare că există o legătură directă între lansarea explozibililor aerieni și lipsa de claritate pentru viitorul ajutorului
financiar pe care Qatarul îl transferă în
Fâșia Gaza în fiecare lună.
Ziarul libanez Al Akhbar, afiliat Hamasului, a raportat sâmbătă dimineața
că grupul terorist a transmis un mesaj
autorităților egiptene că perioada de
calm de la granița cu Gaza se va încheia.
Se estimează că tensiunile pe granița din
sudul țării vor crește în zilele următoare,
deoarece se așteaptă ca fracțiunile teroriste din Fâșie să trimită din ce în ce mai
multe baloane și chiar rachete.
Conducerea organizației teroriste
consideră că astfel de acțiuni vor convinge Qatarul să prelungească decizia

de trimitere de bani
ca ajutor în Gaza,
decizie care expiră
la începutul lunii
septembrie.
Atacurile Hamasului au început în
forță. În ultimele zile, zeci de baloane
explozive au fost detectate în apropierea
graniței și de unul dintre ele era agățată o grenadă de mână improvizată. Trei
focare de incendii au fost raportate în
consiliul regional sudic iar serviciile de
pompieri au acționat imediat pentru a le
înăbuși. Mai mult, ofițerii de poliție au
fost trimiși pentru a neutraliza un dispozitiv exploziv atașat la un balon care
ajunsese până în zona industrială a orașului Arad, lângă Marea Moartă.
Drept răspuns, Tzahalul a atacat mai
multe ținte militare ale Hamasului iar
purtătorul de cuvânt al armatei a spus
că aeronavele israeliene au atacat și in-

V. MIREUȚĂ

I

tate în ultima săptămână.
Capitala este urmată de Bnei Brak
cu 730, Modiin Illit cu 592, Ashdod cu
334 și Tel Aviv cu 301.

Știri pe scurt

sraelul a depășit China la numărul
de cazuri de coronavirus confirmate, după ce a înregistrat marți peste
85.000 de cazuri confirmate de la începutul focarului în țară, au declarat
oficialii din domeniul sănătății.
Ministerul Sănătății a raportat luni
că alte 1.641 de persoane au fost pozitive pentru COVID-19, ceea ce ridică
numărul de cazuri confirmate de la începutul pandemiei la 85.354. Numărul
actual de pacienți activi se situează la
24.714.
Luni au fost efectuate cel puțin
22.833 de teste, ceea ce a determinat o

frastructura subterană Hamas.
După atac, ministrul Apărării, Benny
Gantz, a scris că „Statul Israel nu va accepta nicio încălcare a suveranității sale
și niciun prejudiciu cauzat cetățenilor
din sud. Teroriștii trebuie să înțeleagă
că nu există altă soluție decât pacea și
că numai prin păstrarea calmului se va
putea obține creștere economică în Fâșia
Gaza”.
Dacă abilitățile de politician ale lui
Gantz ar putea fi puse la îndoială, acelea
de militar în niciun caz, iar Hamasul va
avea de furcă cu el în poziția de ministru al apărării. Sperăm doar ca deciziile
politice să nu-și bage nasul în acțiunile
militare și să fie liniște în sudul țării.

*

rată de contagiune de 7%, un factor ce
indică o ușoară stabilizare a răspândirii.
Oficialii din domeniul sănătății au
declarat că Ierusalimul se „mândrește”
cu cel mai mare număr de noi cazuri de
coronavirus, cu 1.708 de cazuri rapor-
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Israelul a închis traficul de mărfuri
din Fâșia Gaza, au declarat autoritățile
marți, după ce militanții de pe teritoriul
condus de Hamas au tras rachete în Mediterană și au lansat baloane incendiare
către Israel, baloane care au declanșat
zeci de incendii în ultimele zile.
„Punctul de frontieră Kerem Shalom
va fi închisă întregului trafic, cu excepția celui umanitar și al combustibilului,
începând de astăzi (marți)”, a declarat
într-un comunicat COGAT, unitatea
ministerului apărării care supraveghează trecerile de frontieră.
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Nasrallah neagă implicarea

Hassan Nasrallah

Liderul grupării Hezbollah, Hassan Nasrallah a subliniat
vineri că gruparea sa nu e răspunzătoare pentru
deflagrația din Beirut de săptămâna trecută

„

N-avem nimic aici: nici proiectile,
nici muniție, arme, nitrat de amoniu, nici măcar o pușcă. Orice afirmație potrivit căreia Hezbollah ar conduce Portul Beirut, e o minciună,” a spus
Nasrallah în primul său discurs public de
la explozia de marți din Portul Beirut în
care au murit aproape 200 oameni și au
fost răniți alți peste 5.000.
Nasrallah a menționat Israelul
chiar la începutul discursului său și a

spus: „Nu voi vorbi azi despre
inamicul israelian, ci doar despre dezastrul abătut asupra Libanului.” El a declarat totuși:
„Știm mai multe despre portul din Haifa decât despre portul din Beirut. Portul
din Beirut nu e răspunderea noastră, în
timp ce portul din Haifa face parte din
strategia noastră de apărare.”
În 2016, Nasrallah a amenințat că va
ataca spațiul de depozitare a amoniacului
pe care l-a denumit
„bomba nucleară a
grupării Hezbollah”.
„Un proiectil a fost lansat duminică seara din
Fâşia Gaza”, a anunţat armata israeliană, care
a declarat că a ripostat, lovind „infrastructuri
subterane” ale mişcării islamiste

Se trage din Gaza

P

recedentul atac cu rachete asupra Israelului din
enclava palestiniană datează de la începutul lunii iulie. „Proiectilul tras din Fâşia Gaza a fost
identificat şi interceptat de apărarea aeriană”, a declarat
Tzahalul într-un comunicat.
O purtătoare de
cuvânt a Consiliului Regional Shaar
Hanegev, sector
unde a sunat sirena
de alertă, a anunţat
că tirul nu a făcut
victime sau pagube
materiale.
„Ca răspuns la racheta care a fost trasă spre Israel din Gaza mai devreme,
avioanele de luptă ale Tzahal au lovit în această seară
infrastructuri subterane Hamas în Gaza. Considerăm
Hamas responsabilă pentru toate evenimentele provenind din Gaza”, a declarat armata israeliană.
Luni dimineața, Hamas a tras mai multe rachete către
Marea Mediterană, într-un avertisment către Israel conform căruia calmul de-a lungul graniței cu Fâșia Gaza
nu va dura.
Rachetele, cel puțin opt, au fost un „mesaj” pentru
Israel, potrivit căruia grupurile armate „nu vor rămâne
tăcute” în fața blocajului continuu și a „agresiunii”, a
declarat o sursă apropiată de Hamas.

6

G A Z E TA RO M Â N E A S C Ă

•

„Hezbollah are o bombă nucleară în Haifa; sunt 15 tone de amoniac și orice atac
cu rachete al grupării Hezbollah le va
transforma într-o bombă atomică care ar
provoca moartea câtorva zeci de mii de
israelieni,” a declarat el cu aceeași ocazie.
Unele mijloace mass-media au vehiculat zvonuri potrivit cărora Hezbollah
ar fi răspunzătoare pentru tragicul eveniment din Beirut.

A fost prins teroristul
care a ucis doi soldați
Tzahal acum 10 ani

„Azi dimineață mi s-a adus la cunoștință capturarea
teroristului implicat în plănuirea atacului sângeros
din martie 2010 asupra gardului de frontieră cu
Fâșia Gaza, atac care a răpit viețile sergentului
major Ilan Sviatkovsky și a maiorului Eliraz Peretz,”
a anunțat duminică premierul Netanyahu

S

oldații au fost
uciși într-un
schimb de
focuri cu teroriștii
palestinieni care
plasau bombe de-a
lungul gardului de
Eliraz Peretz (zl)
securitate ce sepași Ilan Sviatkovsky (zl)
ră Israelul de sudul
Fâșiei Gaza.
Atacul armat s-a produs după ce trupele Tzahal din Batalionul de elită Golani au intrat în Fâșie și a fost atacat cu
obuze de mortiere și focuri de armă. Un dispozitiv exploziv
a fost de asemenea detonat în apropiere.
Patru teroriști palestinieni au fost eliminați în schimbul
de focuri, dar unul din ei a tras un foc ce a lovit o grenadă din
vesta unui soldat Tzahal. Grenada a explodat, omorându-i
pe Peretz și Sviatkovsky.
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Testare în Eilat

Restricții dublate

P

Pentru a putea limita escaladarea celui de-al doilea val de
coronavirus, comitetul ministerial israelian de gestionare
a pandemiei a decis duminică reintroducerea restricțiilor
anterioare care fuseseră ridicate

oliția israeliană va supune testării
COVID persoanele ce intră în Eilat,
pentru identificarea celor bolnavi sau
a celor care trebuie să intre în carantină. Testele vor fi efectuate la punctul de control de
la intrarea în oraș de către „Comandamentul
pentru coronavirus” din cadrul poliției.
Dacă se confirmă că o persoană e infectată
cu coronavirus, ea va primi imediat o amendă
de 5.000 șekeli și i se va cere să se întoarcă
acasă și să intre în carantină. Totodată, persoana în cauză poate fi acuzată de răspândirea deliberată a bolii infecțioase – infracțiune
ce poate fi pedepsită cu maxim șapte ani de
închisoare.

M

iniștrii au decis
să limiteze din
nou la 3 numărul
persoanelor ce se pot deplasa într-o mașină, incluzând
șoferul; să prelungească
interdicția de depășire a
numărului de 10 persoane
la întrunirile interioare, inclusiv cele din restaurante
și sinagogi, iar întrunirile
în aer liber vor fi limitate la
maxim 20 persoane o dată.
Va fi reimpusă închiderea cluburilor de noapte, a barurilor, sălilor
de evenimente, centrelor culturale,
parcurilor acvatice și parcurilor de
distracții. Restricțiile existente impuse pentru evenimentele publice,
inclusiv convenții, petreceri, festivități și excursii organizate, vor fi
prelungite până la noi ordine.
La locurile de muncă angajații
vor trebui să mențină în continuare distanța de doi metri, să poarte

măști, să folosească pe cât posibil
echipamentele personale, să țină
ședințe cu maxim 15 participanți
și să respecte indicațiile de distanțare socială.
Și oficialii sanitari regionali vor
avea dreptul să închidă orice afacere care încalcă directivele. Miniștrii
au mai decis ca municipalitățile locale să aibă sarcina montării unor
indicatoare în spațiile publice care
să le amintească locuitorilor regulile de distanțare socială și cerința
de a purta măști.

La începutul lunii, un pacient confirmat
cu coronavirus a petrecut trei zile de vacanță
în Eilat, încălcând legile de carantinare. Poliția a sosit la Hotelul Club din oraș și i-a dispus bărbatului să se întoarcă la domiciliul său
din Netanya, amendându-l cu 5.000 șekeli.

Gamzu: „Israelul are cea mai mare
rată de mortalitate din lume”
Conducătorul „Strategiei Coronavirus”, Prof. Roni Gamzu și-a prezentat
duminică planul de reducere a ratei de infectare a populației

„

Mortalitatea din Israel e cea mai ridicată din lume,” a avertizat Prof.
Gamzu. „În momentul de față, trebuie redusă. Nu doar din cauza aspectelor
sanitare, ci și a celor economice. Suntem
încă în picioare dar Israelul se clatină.
După consultarea tuturor experților din
Israel, am concluzionat că direcția în care
ne îndreptăm, necesită restricții și măsuri
drastice,” a spus Gamzu.
El a adăugat: „Toată lumea înțelege că
vrem să reducem și mai mult coeficientul

de infectare și să-l menținem în timp. E
nevoie de multă concentrare din partea
noastră a tuturor. În loc de închidere și
de restricții, vreau un parteneriat mai
strâns și respectarea directivelor de mai
jos.”
Referindu-se la o nuntă din Belz la
care au fost prezenți mii de ultra-religioși, Gamzu a spus: „Asistăm la festivități
la care sunt încălcate regulile și nu se poate continua așa. Oricine procedează astfel
acționează ca la ruleta rusească. Aceste
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prof. Roni Gamzu

adunări reprezintă principalul risc. Am
să vă dau un exemplu, o familie care are
un pacient confirmat cu coronavirus ar
trebui să rămână într-o capsulă. Familia
unită, chiar dacă e numeroasă, nu poate
ieși afară,” a declarat Gamzu.
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Tableta zilei

CARICATURA ZILEI

„Ricamo in Stone”

E

xpoziția „Ricamo in Stone” care s-a deschis la 19
martie 2021 la Florența,
pe Via Santa Caterina d’Alessandria are și o prezență israeliană
prin inginerul Andy Ceaușu.
După un debut caricaturistic, Andy se impune în arta realismului imaginativ cu expoziția
de fotografii digitale „Broderie
în piatră islandeză”. Artistul readuce cu ajutorul unui fir de lână
brodat pe o rocă sculptată de milenii de vânt și ploi, o armonie
existențială pierdută. Contrastul
dintre finețea firului de lână și
duritatea coloanelor de bazalt gâtuite vulcanic, ne redă prin forța
imaginativă a artistului adevărul
despre armonia necesară naturii pentru a exista. Prin adaosul
firului de lână, distrus de
oameni prin multiplicare, poluare și despădurire,
artistul reînvie armonia
naturii.
Firul de lână vine să
redea vegetația mușchilor
și lichenilor care împodobeau odată stânca goală.
Acest realism imaginativ
este arta de a vedea lucruri
care nu mai există, „armonia”, fără de care nici
noi nu mai putem exista.
Firul de lână al artistului

8

este imaginația, a cărei forțe creatoare a fost amplu dovedită de
neuro-științe, în starea de veghe
și somn a descoperirilor legilor
universale, între care una dintre
cele mai pregnante a fost descoperirea moleculei de aur, a acidului desoxiribo-nucleic (ADN).
Fotografiile digitalizate ale artistului desprinse dintr-un peisaj
stâncos islandez, fac parte integrantă din proiectul „Scenarii”
a lui Carlo Franza, istoric de artă
modernă, la care participă cu 20
de imagini, cu titlul „Broderie în
Piatră”.
„Abilitatea vizuală a lui Andy
Ceaușu a fost să sculpteze în acest
peisaj arta naturii, un artist internațional ancorat în istoria de astăzi”. (Silvana Lazarus)
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Masca miliardarului
Va fi realizată cea mai scumpă mască de
protecție împotriva coronavirusului din
lume! Anunțul a fost făcut de un bijutier
israelian după ce un client miliardar din
Shanghai a făcut comanda

S

haron Caro de la bijuteria de lux Yvel, cu sediul în Ierusalim, a anunțat că masca va fi realizată din 250 de grame de aur de 18 karate,
cu 3.608 de diamante albe şi negre, şi va fi dotată
cu un filtru N-99.
Preţul se ridică la 1,5 milioane de dolari iar o
echipă formată din 25 de bijutieri, selectaţi cu atenţie din rândul personalului companiei, lucrează în
schimburi pentru a termina masca de protecție împotriva coronavirusului până la 31 decembrie (termenul limită).
Designerul Isaac Levy, proprietarul companiei de
bijuterii Yvel, susţine că această comandă îl ajută pe
el şi pe soţia sa Orna Levy să îşi continue activitatea.
„În aceste zile tumultuoase, fiecare comandă pe
care o primim, ajută la păstrarea activităţilor de zi
cu zi ale companiei”, a transmis acesta.
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Ajutor pentru Liban
Israelul plănuieşte să ajute victimele exploziilor
devastatoare de la Beirut prin intermediul unor terţe părţi,
întrucât ofertele sale de a trimite ajutor în Liban
au fost respinse de țara vecină

P

urtătorul de cuvânt al guvernului cipriot, Kyriacos Koushos, a
declarat că executivul israelian a
anunţat că este gata să trimită personal
medical în Cipru dacă persoane rănite
sunt aduse pe insulă din Liban. O sursă
israeliană a declarat că se fac aranjamente pentru ca o delegaţie din țara noastră
să se deplaseze în Cipru.
Kan News a relatat de asemenea că
Israelul este în stadii avansate ale aranjamentelor de a transfera echipament medical în Liban prin intermediul ONU.

Potrivit sursei citate, autorităţile israeliene intenţionează însă să lase etichete
pe echipamente pentru ca
libanezii să ştie că provin
din Israel.
Kan News a mai relatat
că Israelul a făcut propuneri unor reprezentanţi francezi şi ciprioţi pentru livrarea de echipament medical şi asistenţă
către Liban.
Spitalele din nordul Israelului susţin
că sunt hotărâte să ajute în tratarea ră-

Sosiți la plajă

Prieteni la bine și la rău
Ambasadorul Statului Israel în România, E.S. David Saranga,
a declarat zilele trecute că Țara Sfântă este dispusă să
împărtăşească „toată experienţa şi tehnologiile” cu România,
în contextul pandemiei COVID-19

D

iplomatul a făcut declaraţia în cadrul forumului „Romania-Israel
G2G Healthcare”, transmis online, ce a avut ca temă al doilea val
de infecţie cu noul coronavirus.
„Faptul că aceasta este prima
întâlnire la nivel guvernamental,
faptul că este pe tema Sănătăţii
înseamnă că avem mult de muncă în acest domeniu (...) Suntem
dispuşi să împărtăşim toată experienţa şi tehnologiile noastre cu dumneavoastră, România fiind unul dintre cei mai puternici parteneri ai noştri, pot spune
un prieten apropiat şi un aliat, fie că vorbim la nivel politic, la nivel economic,
orice domeniu poate fi relevant”, a punctat diplomatul.
Itamar Grotto, director general asociat în cadrul Ministerului Sănătăţii,
membru în Comitetul executiv al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, a vorbit,
în cadrul întâlnirii, de perspectivele combaterii noului coronavirus, prin intermediul noilor tehnologii. El a specificat că ministerul Sănătăţii colaborează cu
cel al Apărării pentru a dezvolta şi a valida o nouă metodă de detectare a noului
coronavirus. „Credem că în trei - cinci luni vom fi capabili să prezentăm una
sau mai multe tehnologii pentru a identifica infecţia cu noul coronavirus cu
tehnologii mai degrabă bazate pe parte fizică decât pe componenta biologică”,
a spus Itamar Grotto.
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niţilor din Liban.
Gestul făcut de municipalitatea din
Tel Aviv de a ilumina primăria în culorile steagului Libanului a fost întâmpinat
atât cu elogii, cât şi cu critici, unele figuri de dreapta condamnând decizia de
a „arbora” drapelul unei ţări ostile.

Mii de arabi palestinieni din
Cisiordania au trecut prin breșe
din gardul de securitate către
teritoriul israelian, umplând
țărmurile Tel Avivului și
Netanyei, în căutarea de
relaxare pe malul Mediteranei

A

ceștia sosesc cu genți, saltele și
mâncare, fiind transportați de
șoferi israeliano-arabi care le
percep tarife fixe. O postare publicată
pe Facebook precizează că, de exemplu,
transportul de la Farun la Netanya costă
20 de șekeli, în timp de drumul până la
Yaffo ajunge să coste 30 de șekeli.
În ultima săptămână, însă, din cauza cererii asidue de transport către plajele noastre, prețurile au început să se
mărească.
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Anul școlar va începe la 1 septembrie
Duminică, Ministrul Educației, Yoav Galant, a prezentat
planul ministerului de reluare a școlii în Israel
în concordanță cu indicațiile pe timpul
pandemiei de coronavirus

G

alant a declarat că planul se va
axa pe crearea unor clase mai
restrânse și studiul de acasă pe
cât posibil.
Conform planului, grădinițele și
elevii ciclului secundar vor continua să
învețe în sălile de clasă obișnuite fără
ajustări majore. Elevii claselor 3-4 vor
studia în grupe a câte maxim 18 copii.
Clasele 5-12 vor trece la învățământul la
distanță, copiii frecventând fizic cursurile doar de două ori pe săptămână.
Galant a afirmat că guvernul lucrează la infrastructura și logistica necesare
pentru realizarea obiectivului de 50%
studiu de acasă până la sfârșitul lunii
ianuarie 2021, ceea ce va presupune asigurarea calculatoarelor și a telefoanelor
inteligente în multe locuințe unde aces-

tea lipsesc în prezent.
Pentru a-și putea realiza
planul de redeschidere a școlilor în siguranță la toamnă,
Israelul trebuie să angajeze
încă 15.000 profesori. Dar
Yoav Galant
valul de angajări începe abia
săptămâna aceasta, în speranța de a pu- au fost concediați atâta timp cât cerul
tea asigura jumătate din cadrele didac- rămâne practic închis.
Primul ministru Netanyahu a declatice necesare în sălile de clasă până în
rat
luni partidului său politic că școlile
luna ianuarie.
Rishon Letzion a anunțat planuri vor fi deschise pentru toți elevii la 1 sepde instruire în arta pedagogiei la anul tembrie, negând astfel anumite zvonuri
pentru rezidenții șomeri. Și Asociația conform cărora data începerii ar putea fi
Piloților Liniilor Aeriene Israeliene a întârziată pentru unii elevi.
anunțat planuri de
instruire a unora
din cei aproape 950
membri piloți care
Premierul Benjamin Netanyahu a catalogat luni
decizia Curții Supreme de revocare a ordinului
de demolare a locuinței teroristului care l-a
ucis pe soldatul Tzahal, Amit Ben Yigal,
În prezent, doar patru țări din lume sunt dispuse
ca una „nefericită”
să ne primească pe teritoriile lor
udecătorii Menny Mazuz și
oar Croația, Muntenegru, Bulgaria și RwanGeorge K ara
da permit intrarea israelienilor pe teritoriile lor
au
decis
în favoarea
dacă aceștia prezintă un rezultat negativ la testul
apelului de anulare a
COVID-19.
ordinului de demoComitetul Coronavirus care are ultimul cuvânt de spus
lare, în timp ce al
în privința politicilor de combatere a virusului, s-a întrunit
treilea judecător din
duminică pentru a dezbate decizia guvernului de reluare a
comisie, Yael Vilner
Amit Ben Yigal (zl)
călătoriilor internaționale spre și dinspre Israel pe 16 august.
s-a
opus
apelului
pe
Membrii comitetului au fost însă informați de directorul
motiv că ordinul de demolare a fost semnat conform legii.
Diviziei de Relații Internaționale din Ministerul Sănătății,
„Nimeni altcineva din familie nu a știut de acțiunile
Dr. Asher Shalmon, că nu se poate întocmi o listă a nateroristului și nu a fost implicat în acestea,” a scris judecățiunilor considerate suficient de sigure pentru a permite
torul Kara. „În aceste împrejurări, nu cred că se cuvine ca
intrarea cetățenilor lor în țară sau planificarea carantinării
soția și copiii teroristului să fie pedepsiți prin demolarea
noilor sosiți.
propriei locuințe. Dreptatea se va face prin pedepsirea
Shalmon a declarat că se analizează o propunere care ar
teroristului. Dar nu există nici o justificare pentru pedepurma să le permită israelienilor să revină din străinătate fără
sirea celor ce nu au păcătuit pentru acțiunile tatălui lor.”
a mai fi nevoiți să se autoizoleze timp de 14 zile, dacă au
După pronunțarea sentinței, celor doi judecători care
călătorit în țări unde rata de infectare e considerată redusă.
au
votat în favoarea anulării demolării casei teroristului,
El a precizat totuși că încă nu e autorizat să specifice care
le-au fost alocate măsuri suplimentare de securitate.
țări sunt luate în calcul de către guvern.

Decizie „nefericită”

Interzis israelienilor

J

D
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Agenda lui Liberman
Liderul Israel Beitenu, Avigdor Liberman, îl acuză pe Netanyahu
că a folosit împrumuturi guvernamentale pentru a obține sprijin
politic pentru alegerile noi

„

De când a izbucnit pandemia, guvernul a acordat împrumuturi în valoare
totală de 160 de miliarde de șekeli. Cu toți acești bani, situația economică a
cetățenilor israelieni continuă să fie proastă... Pentru că în loc să investească
banii în crearea de locuri de muncă, Netanyahu i-a distribuit ca mită electoAvigdor Liberman
rală”, a declarat Liberman. El îl îndeamnă pe Netanyahu să
se retragă, spunând că partidul Israel Beitenu va colabora cu
Likud, numai după ce premierul demisionează și ne asigură
că epoca Netanyahu s-a terminat.
Liberman continuă atacurile la adresa primului ministru
și susține că Netanyahu dorește să se meargă la urne pentru
a obține acoperirea legislativă care să-l protejeze de condamnările la acuzațiile de corupție.
În consecință, șeful partidului Israel Beitenu a spus că
singurul lucru prioritar de pe agenda sa este eliminarea lui
Primul ministru Benjamin Netanyahu afirmă
Netanyahu din viața politică.
deschis posibilitatea că nu o să-i cedeze locul
„În primul rând, trebuie să-i mulțumim lui Netanyahu
ministrului apărării, Benny Gantz, conform
pentru tot ce a făcut, apoi să-l trimitem acasă. Asta e. Destul!
acordului de rotație
Ceea ce cred că am văzut este un prim-ministru care nu a reușit să câștige alegerile în trei runde separate. El este un eșec
ntr-un interviu acoreconomic ce trebuie eliminat”, a spus Liberman.
dat știrilor Canalului
20, Netanyahu a fost
întrebat dacă Gantz va
fi premier.
„Asta depinde de el.
Dacă va înceta să mai
conducă o facțiune care
Fiul premierului, Yair Netanyahu, a declarat luni
este un guvern în cadrul
că pe el și pe tatăl său „îi amuză” protestele în
guvernului, un guvern
creştere împotriva guvernului
împotriva guvernului, care se ceartă cu noi cu privire la
Manifestațiile îl
fiecare chestiune, care întârzie bugetele și alte lucruri, va fi
distrează iar adeprim-ministru. Dacă nu, se va depărta de funcția aceasta”,
vărul este că de
spune Netanyahu.
data asta, protestele
În cadrul unei coaliții dintre Netanyahu și Gantz, lideîi dau putere”, a derul Likud trebuie să renunțe la locul său după 18 luni sau
clarat Yair Netanyahu
dacă coaliția se prăbușește. Cu toate acestea, dacă guvernul
(29 de ani).
se scindează din cauza problemelor bugetare, Netanyahu
„El vede imaginile
ar rămâne în calitate de prim-ministru interimar, ceea ce
pe care le vedem cu
Yair Netanyahu
a condus la speculații cu privire la faptul că premierul întoţii, cu acei ciudaţi
cearcă să renunțe la guvernare, folosind o dispută cu privire
la proteste. Asta îl distrează”, a spus fiul premierului, refela sfera de aplicare a bugetului.
rindu-se la costumele purtate de mulţi dintre manifestanţi.
Oficiali din partidul Alb Albastru și aliați ai lui Gantz
Netanyahu jr. este cunoscut pentru modul său de expriși-au exprimat, de asemenea, îngrijorarea că Netanyahu ar
mare fără ocolişuri şi pentru declaraţiile sale controversate.
putea refuza pur și simplu să onoreze acordul. Netanyahu
Un tribunal a ordonat duminica trecută fiului premiea insistat constant că nu are nicio intenție de a-l împiedica
rului să elimine un mesaj cu datele personale ale liderilor
pe Gantz să devină prim-ministru, luni fiind prima dată
protestului, care au reclamat că au fost hărţuiţi de către
când a declarat public că poate face aceasta.
susţinătorii lui Netanyahu prin telefon, după aceea.

Netanyahu: „Gantz
nu va fi prim-ministru
decât dacă nu va mai
lupta împotriva mea”

Protestele sunt o
„distracție” pentru Yair

Î

„
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Inundații devastatoare
Cel puţin cinci persoane şi-au pierdut viaţa în urma
ploilor torențiale şi a furtunilor care au provocat
inundații de proporții pe insula grecească Evia,
aflată la nord-est de Atena

C

ele mai multe dintre victime, printre care şi un bebeluș, au fost găsite în interiorul sau în apropierea
locuințelor lor. Salvatorii caută în continuare
două persoane date dispărute. Serviciul de pompieri a
primit zeci de apeluri pentru
a ajuta la scoaterea apei din
locuințe şi vehicule. Zeci de
rezidenţi au fost evacuați, iar
opt oameni au fost salvați cu
ajutorul elicopterelor într-o zonă unde apele unui râu au
ieșit din matcă, inundând drumurile. Transportul a fost
perturbat.
Vremea extremă face adesea victime în Grecia. În noiembrie 2017, viituri devastatoare au lovit orașul Mandra, aflat
la vest de Atena. 24 de persoane şi-au pierdut viaţa atunci.
Anul trecut, în iulie, şapte oameni au murit într-o furtună
produsă în nordul Greciei.

100 de zile fără
Covid-19
Noua Zeelandă mai are
doar 23 de cazuri active.
În cele 3 luni în care nu
s-au înregistrat cazuri
noi, economia ţării a avut
o evoluţie foarte bună

Ţ

Uniunea Europeană a decis deblocarea a încă 30
de milioane de euro cu ocazia videoconferinței
internaționale a donatorilor pentru Liban, iar
preşedintele Franței, Emmanuel Macron, a
cerut oferirea rapidă a asistenței internaționale
poporului libanez, după explozia devastatoare
de la Beirut

„

Uniunea Europeană
a mobilizat deja 33
de milioane de euro
şi oferă încă 30 de milioane de euro pentru cele
mai urgente nevoi ale
Libanului”, a anunţat,
duminică după-amiază, Charles Michel,
preşedintele Consiliului European.
„Nici violența, nici haosul nu trebuie să câștige. Există puteri care vor să profite de diviziune şi de haos, care vor să facă
rău poporului libanez. Autorităţile trebuie să acționeze pentru
ca ţara să nu se prăbușească şi pentru a răspunde aspirațiilor
pe care poporul libanez le exprimă în mod legitim pe străzile
din Beirut”, a avertizat Macron. „Obiectivul conferinței este
să punem în comun mijloacele pentru a răspunde concret
nevoilor populației din Beirut”, a precizat Macron. Situația
economică şi socială din Liban este gravă. Explozia din Beirut
a accentuat starea de nemulțumire, iar sâmbătă mii de persoane au participat la un protest antiguvernamental.

Tunel sofisticat

A fost descoperit cel mai tehnologizat tunel, un
pasaj subteran care se întinde pe 400 de metri,
între Mexic şi statul Arizona

Jacinda Ardern

ara a avut succes în lupta cu pandemia datorită măsurilor
de restricţie luate din timp. Neozeelandezii au respectat cu strictețe regulile de carantinare şi de distanțare
socială.
Premierul Jacinda Arden a reuşit, alături de guvernul său,
să țină situația sub control. Deşi industria turismului a fost
grav afectată, ei au refuzat să deschidă graniţele, spre deosebire
de celelalte ţări. „100 de zile este o perioadă semnificativă de
timp, dar nu înseamnă că riscurile sunt reduse. Trebuie ţinut
minte și nu cred că mai există o altă ţară care a avut COVID
şi a fost în situația noastră şi l-au ţinut departe de granițe.
Este un mesaj că e un lucru foarte greu de gestionat şi trebuie
să fim vigilenți”, a declarat Jacinda Ardern, prim-ministrul
Noii Zeelande.
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30 de milioane de euro
pentru Liban

G A Z E TA RO M Â N E A S C Ă

•

L

at de 3 metri şi înalt
de 4 metri, tunelul
era echipat cu ventilație, electricitate, apă
potabilă, dar şi o mică șină
de tren. Descoperirea a
avut loc în Yuma, Arizona,
iar autoritățile au catalogat
pasajul ca fiind cel mai sofisticat din istoria Statelor Unite.
Tunelul nu era finalizat şi nu avea ieşire pe teritoriul SUA.
Acesta a fost dezafectat, iar oficialii spun că ar fi fost construit pentru ca imigranții să treacă granița ilegal. Au mai
precizat că pasajul a fost construit cu mâinile goale.
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Explozia unei cisterne

12 persoane au fost rănite de explozia unei
cisterne cu gaz la o benzinărie din oraşul rus
Volgograd. Deflagrația s-a simțit la câteva
cartiere distanță, iar flăcările puteau fi văzute de
departe

M

ai mulți pompieri care în acel
moment veniseră la benzinărie ca să
stingă incendiul au fost
răniți. Unii sunt în stare
gravă și au suferit arsuri
pe mai bine de 50 la sută
din suprafața corpului.
Pompierii nici măcar nu
au reușit să închidă circulația; mașinile continuau să circule.
Potrivit datelor preliminare, incendiul ar fi izbucnit în
momentul în care a început pomparea combustibilului din
cisterna în rezervor. Șoferul camionului este la reanimare.
Procuratura a deschis o anchetă.

Guvernul libanez a
demisionat
Premierul libanez Hassan Diab a anunţat luni
seara demisia guvernului său, la şase zile după
explozia devastatoare produsă în portul capitalei
Beirut, soldată cu sute de morți şi mii de răniţi,
transmit agenţiile internaționale de presă

Ș

eful guvernului, care se
prezintă ca fiind independent, a dat vina pe
clasa politică tradițională
pentru eșecurile sale, denunțând „corupția” care a
dus la „acest cutremur care
a lovit ţara”. „Astăzi, anunţ
demisia acestui guvern”, a
Hassan Diab
spus el într-un discurs televizat adresat națiunii. Diab a insistat pe lupta împotriva
celor corupți, subliniind necesitatea de a avea un guvern
de salvare naţională.
La 4 august, peste 2.000 de tone de azotat de amoniu au
explodat, provocând moartea a cel puţin 163 de persoane,
rănirea altor 6.000 şi lăsând fără locuințe între 250.000 şi
300.000 de oameni.

Japonia comemorează
În 1945, la Nagasaki, a explodat ,,Fat Man”, a
două bombă atomică care a lovit Japonia

L

a ora 11:02, pe 9 august 1945, „Fat Man” explodează în Nagasaki cu o putere de 10 ori mai mare decât
cea din Hiroshima şi marchează cel de-al doilea atac
nuclear din istorie. 27.000 de japonezi au murit instant
şi alți zeci de mii s-au stins în timp datorită arsurilor şi
radiațiilor.
La 75 de ani de la tragedie, Japonia speră ca întreaga
lume să înțeleagă puterea de distrugere a acestor arme.
Anul trecut, Papa Francisc spunea la Hiroshima că utilizarea energiei atomice pentru război este o crimă împotriva
demnităţii umane, dar şi împotriva viitorului acestei „case”
comune pe care o împărțim. „Cum am putea vorbi de
pace, în timp ce construim arme îngrozitoare de război”,
a adăugat episcopul Romei. „Ne apropiem de sfârșitul
unei ere unde supravieţuitorii bombelor atomice
încă sunt cu noi. Aceasta
indică, de asemenea, că
ne apropiem de o nouă
eră, fără supraviețuitori ai
bombei atomice”, a declarat Tomihisa Taue, primarul orașului Nagasaki.

Laborator de cocaină
Poliţia olandeză a anunţat marţi că a descoperit cel
mai mare laborator de cocaină găsit vreodată în ţară

L

aboratorul - descoperit într-un
grajd de cai reamenajat în oraşul Nijeveen, în apropiere de
graniţa cu Germania producea în jur de 200
de kilograme de cocaină pe
zi, potrivit unui comunicat
al poliţiei.
Poliţia a estimat că valoarea producţiei zilnice se
ridica în jurul sumei de 5,3
milioane de dolari).
Şaptesprezece persoane
au fost arestate, dintre care
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13 erau columbieni.
Circa 100 de kilograme
de droguri, precum şi mii de
litri de substanţe chimice, au
fost confiscate.
Laboratorul în cauză era
o „spălătorie de droguri”, în
care cocaina era „spălată” de
pe haine, potrivit poliţiei.
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Noi hoteluri în Israel
În ciuda nesiguranței cauzate de pandemia Covid-19 și a lipsei
complete a turiștilor străini, lanțurile hoteliere Isrotel, Fattal și
Btown au deschis noi hoteluri în țară săptămâna trecută

N

oul hotel Kedma deschis de
Isrotel e situat în Sde Boker,
ținutul Negev. Construcția hotelului în stilul unui khan din Nabateea
a început în 2017, iar investiția a costat
120 milioane șekeli. Hotelul ridicat pe o
suprafață de 10 acri e administrat de Isrotel pentru compania Neot Boker care
a cumpărat terenul acum 20 ani pentru
a contribui la dezvoltarea regiunii Negev.
Hotelul are 163 camere și apartamente. Hotelul e complet rezervat în luna
august.

Și Fattal a deschis un hotel nou
în apropiere de Eilat în Kibbutzul U
Splash Resort. Dispunând de 279 de
camere, hotelul de agrement de tip
all-inclusive pentru familii va avea ca
principală atracție un parc acvatic de
mari dimensiuni.
În Tel Aviv, Lanțul hotelier Brown
a deschis hotelul „Brown Seaside” pe
locul fostului hotel Olympia de pe strada Hayarkon aproape de Kikar Atarim.
Clădirea a fost
renovată iar

hotelul deschis temporar dispune de 60
camere și oferă multiple activități pentru copii. Hotelul va funcționa în acest
format până la sfârșitul sărbătorilor evreiești. Și lanțul hotelier Brown a renovat,
reorganizat și redeschis hotelul tradițional cu 24 camere Villa din Moshava,
colonia germană din Ierusalim.

Criză la creșe

Licitație pentru laborator
de testare în aeroport

Cu trei săptămâni înainte de începutul noului
an școlar, doar 40% din cei peste 10.000 de
preșcolari din Israel vor putea fi primiți într-o
unitate școlară

Autoritatea Israeliană a Aeroporturilor a publicat
o ofertă de înființare a unui laborator de testare
Covid-19 la aeroportul Ben Gurion, care va funcționa
conform instrucțiunilor Ministerului Sănătății

P

este 4.000 de persoane au solicitat înscrierea
copiilor la creșă dar 20% au fost refuzate din
cauza problemelor de securitate operațională.
Conform Legii creșelor în condițiile pandemiei, fiecare creșă cu peste șapte copii trebuie să primească
permisiunea specială de deschidere, de la Ministerul
Muncii și Asistenței.
Israelul are
aproximativ
550.000 de copii cu vârste cuprinse între 0-3
ani, dintre care
170.000 sunt
îngrijiți acasă,
de către o rudă
sau un babysitter. Cu toate acestea, ceilalți 380.000 au nevoie de un
ajutor. Astfel, 130.000 de copii merg în centre de îngrijire subvenționate de stat iar ceilalți 250.000 merg
la creșe particulare.
În condițiile pandemiei, nu sunt destule creșe și
nici personal de supraveghere suficient. Autoritățile
caută urgent soluții pentru ca anul școlar va începe la
1 septembrie.
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R

ezultatele licitației vor fi publicate la 1 septembrie iar
câștigătorul va trebui să aducă echipamente medicale și
angajați din străinătate deoarece Ministerul Sănătății nu
se poate lipsi de cadrele sale medicale. Licitația va fi câștigată de
cel ce oferă cel mai mic preț; deocamdată pasagerii vor trebui
să plătească testele.
Laboratorul și
sistemul de testare vor trebui să fie
gata în cel mult 45
zile de la semnarea contractului.
Cu alte cuvinte, în
cel mai optimist
scenariu, e puțin
probabil ca laboratorul să fie dat în
exploatare înainte de luna noiembrie.
Centrul de testare și laboratorul de la aeroportul Ben Gurion
vor trebui să efectueze teste pentru cel puțin 800 pasageri pe
oră și să transmită rezultatele în cel mult 14 ore. Cu titlu de
comparație, aeroportul din Viena transmite rezultatele testelor
în 3 – 6 ore și percepe 190€ per test.
Pasagerii ce călătoresc în străinătate vor fi testați și vor primi
rezultatele 12 ore mai târziu.
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Trezoreria refuză bugetul
pentru turismul intern
Un înalt oficial din Ministerul de Finanțe a refuzat
categoric alocarea unui buget pentru o campanie de
publicitate pentru turismul intern, pe motiv că hotelurile
din Eilat sunt pline

C

u ocazia unei dezbateri a Comisiei Parlamentare de Control a
Statului, directorul general al
Ministerului Turismului, Amir Halevi,
a cerut un buget de promovare a turismului intern. Dar reprezentanta diviziei
de buget a Ministerului de Finanțe, Raya
Adni i-a spus lui Halevi că Ministerul
Turismului a primit deja 2 milioane șekeli pentru promovarea turismului intern și că nu e nevoie de alți bani fiindcă

„Nu poți face rost de o cameră în Eilat.”
Ea a subliniat că 4,5 milioane israelieni au avut vacanță peste hotare în 2019
și a adăugat: „Cerul este închis, deci nu
e nevoie de nici o campanie de turism
israeliană. Lumea se interesează doar de
locul unde se găsește cazare.”
Halevi a răspuns că situația din Eilat
nu se reflectă în hotelurile din
orașele din celelalte părți ale Israelului, și chiar și în stațiunea

Donație pentru cultură și artă
Muzeul Israel din Ierusalim care a fost închis de la
începutul crizei provocate de coronavirus a primit un
ajutor de 4 milioane de dolari de la susținătorii din
SUA pentru a se redeschide

D

irectorul Muzeului,
Ido Bruno, a anunțat
joi dimineața donația „extraordinară”, spunând
că va permite muzeului să se
deschidă „în curând”, fără a
tăia salariile angajaților.
„Vreau să vorbesc cu organizația Prietenii Americani ai
Muzeului Israel pentru sprijinul intransigent acordat Muzeului
Israel,” a precizat Bruno într-un
comunicat redat de publicația
The Jerusalem Post. „E o măsură
ce exprimă încrederea în cultura și
arta israeliană și le mulțumim din
adâncul inimilor noastre.”
Deși alte muzee din Israel s-au
redeschis în ultimele săptămâni,
Muzeul Israel a rămas închis din
cauza incapacității de a-și plăti
personalul. Doar circa 10% din
cei 400 angajați au lucrat în pe-

rioada crizei de coronavirus, ocupându-se de lucrări esențiale cum
ar fi mentenanța și conservarea
muzeului în ciuda închiderii sale.
O mare parte din bugetul muzeului provine din vânzările de bilete, majoritatea către turiști din
străinătate, care nu au mai venit în
Israel după închiderea granițelor
pentru persoanele fără cetățenie
israeliană, la debutul pandemiei.
Muzeul are anual circa 1 milion
de vizitatori.
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de la Marea Roșie 30% din hoteluri nu
s-au redeschis încă, iar gradul de ocupare
în hotelurile din Ierusalim, Tel Aviv și
Nazereth e redus și deci o campanie de
promovare e extrem de importantă.
„Ministerul de Finanțe e izolat, nu înțelege situația și vom plăti un preț mare,”
a spus Halevi.

A primit
autorizație

Eli Rozenberg a primit din partea
Autorității Companiilor de Stat o
autorizație de a cumpăra un pachet
majoritar în compania El Al Israel

R

ozenberg, fiul afaceristului stabilit în
New York Kenny Rozenberg, a licitat
75 milioane $ pentru un pachet majoritar de 44.9% în compania aeriană aflată în
dificultate financiară.
Eli Rozenberg a spus: „Îi mulțumesc Autorității Companiilor de Stat pentru examinarea
profesională și profundă a problemei. Și acum
vine momentul adevărului – oferta mea e singura modalitate de a reabilita compania El Al și de
a o duce mai departe acolo unde ar trebui să fie.
Aș fi fericit dacă președintele El Al m-ar invita
la o reuniune pentru a conveni asupra alocării
capitalurilor proprii în schimbul injectării a 260
milioane șekeli în companie și pentru poporul
israelian care merită o linie aeriană națională
puternică și stabilă.”
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Noi reglementări pentru pensie

Neparalele

Î

Cum se poate naște o idee

n plină și groaznică acțiune
pandemică de răspândire a
blestematului neam de Coronaviruși, cauți informații, mai ales
dintre cele străbătute de spiritul
speranței.
Răsfoim, citim, căutăm leacuri
și așteptăm vaccinurile. Gândesc
că orice soluție anti-virus este binevenită. Ideea, ca orice noutate,
poate fi socotită ridicolă. Oricum,
se va prinde de cineva ceea ce eu o
numesc idee și o va promova.
Izvorul inspirației mele a pornit
de la o plantă ale cărei boabe au
calități deosebite: fasolea.
Albe, negre, roșii, pestrițe, mici
sau mari, plate sau bombate, toate
se bucură de calități nutritive. Și
toate se bucură de renumele „plante cântătoare”. Nu muzicale! Dar
emitente de sunete mult asemănătoare celor emise de trombon.
Sunt necesare câteva condiții: să
fie coapte, să fie bine fierte… și
bineînțeles folosite ca aliment.
Intervine procesul digestiei
până ce în segmentul terminal al
tubului digestiv se adună reziduurile însoțite de un produs gazos fetid.
Fabricantul și posesorul produsului ce se cere eliminat în atmosferă, poate fi socotit un om needucat
și, adicătelea, chiar un provocator.
De aceea, un individ supărat de interogatoriul unor polițiști (am aflat
din presă!) a avut drept răspuns o
emisie brutală a flatulenței adunate
în segmentul terminal al colonului stârnind revolta și indignarea
polițiștilor. Omul a fost amendat
pentru tulburarea ordinii publice și
i s-a intentat un proces cu caracter
penal pentru ultraj față de oamenii
legii.
Am fost și eu victima unei emisii urât mirositoare. Eram la un

16

spectacol de comedie. Lângă mine,
în dreapta, un tip gras, neglijent
îmbrăcat, care la mișcările ce însoțeau scenele ilariante, exterioriza
emanații urât mirositoare, însoțite
de zgomote ca niște pocnituri.
Spectatorii din jur se uitau chiorâș la noi. Te pomenești – gândeam
– că mă confundă cu autorul adevărat. Am părăsit locul și am preferat
să stau în picioare la distanță.
Totuși, nu m-am putut opri să
nu reflectez: dacă un singur om a
reușit să sperie o echipă de polițiști
și individul de lângă mine să mă
alunge, ce s-ar întâmpla dacă am
pregăti un număr mare de indivizi,
hrăniți zile întregi cu boabe de fasole și i-am organiza, să-și elibereze
produsul gazogen toxic pe străzi, în
parcuri, în locuri aglomerate, acolo
unde puzderia de viruși își face de
cap, îmbolnăvindu-ne.
Eliminările gazoase însoțite de
puterea explozivă vor avea în consecință posibilitatea îndepărtării virușilor. În natură există numeroase
vietăți marine, terestre, care emană
mirosuri urâte și toxice pentru îndepărtarea atacatorilor.
Acțiunea anti-virotică a consumatorilor de fasole are nevoie de
mulți participanți, bine hrăniți
cu acest produs. Va fi necesară o
strategie, precum în orice luptă
organizată. Se vor stabili zonele de
atac, mișcările de trupe, pentru ca
emisiile gazoase să fie simultane
și direcționate. Să nu se piardă, la
voia întâmplării, aceste explozii gazogene, camuflate.
Puterea atacului trebuie dirijată
conform planului prestabilit, încă
din timpul digestiei în curs.
Rezultatele vor fi benefice. Virușii pot fi alungați!
Ce spuneți? Nu este o idee?
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1. Pensie lunară pentru originarii din
România - asigurată de Serviciile de
Securitatea Socială germane:
Imigranții din România care s-au născut până
în 1936 și în timpul războiului, în douăzeci de
orașe și sate din România care, în 2019, au fost
recunoscute ca ghetouri deschise, sunt eligibili în
anumite condiții să primească o pensie lunară de la
securitatea socială germană, pe lângă indemnizația
din partea Israelului sau cea din fondul Articolului
2.
Cele douăzeci de orașe și sate recunoscute
recent ca ghetouri deschise sunt: Iași, Botoșani,
Târgu Mureș, Galați, Focșani, Tecuci, Roman, Piatra
Neamț, Bârlad, Vaslui, Alba Julia, Constanța, Târgu
Neamț, Hârlău, Buzău, Râmnicu Sărat, Stefănești,
Craiova, Pașcani, Bacău.
2. Pensie lunară din Israel pentru cei
care nu primesc încă o pensie lunară sau
trimestrială - conform noii liste de 20 de
orașe:
Pe l â n g ă n o u l d r e p t d i n G e r m a n i a ,
supraviețuitorii Holocaustului care locuiesc în
Israel și sunt originari din orașele de pe noua listă
și care nu primesc încă o indemnizație lunară din
Germania sau Israel sau din fondul Articolului 2,
au dreptul la o indemnizație lunară din partea
Israelului, cu condiția să fi fost în viață în timpul
războiului în România, ca copii sau ca embrioni
(născuți până în iunie 1945).
3. Pensie lunară din Israel pentru cei
care încă nu primesc o pensie lunară sau
trimestrială - dacă petentul este din altă
localitate, în afara celor 20 recunoscute:
Supraviețuitorii Holocaustului care locuiesc în
Israel, originari din alte localități care nu figurează
în noua listă și care încă nu primesc o indemnizație
lunară din partea Israelului sau Germaniei, sunt
eligibili pentru o indemnizație lunară din partea
Israelului, cu condiția să fi fost în viață în timpul
războiului din România, atât ca copii, cât și ca
embrioni (născuți până în 1945). Este important să
înțelegem - acest drept este relevant numai pentru
cei care în prezent primesc doar o subvenție anuală
sau nu au primit încă nimic.
Aceste informații sunt puse la dispoziția dvs. de
Ami Bar, fiul unor supraviețuitori ai Holocaustului
din România, care vă poate ajuta cu consiliere și
îndrumare. Vorbesc doar ebraică și engleză, din
păcate, așa că dacă nu vorbiți bine aceste limbi,
vă rugăm să solicitați ajutor de la cunoscuți.
Există două modalități de a mă contacta:
Telefon: 055-6665123,
email: shoa.rights@gmail.com
Vă rog să aveți răbdare, există multe cereri și
am nevoie de timp pentru a reveni.
Cu respect, Ami Bar
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„Cavalerul tristei figuri”

espre Generalul, Șeful de
stat major și politicianul la
început de carieră, am avut
păreri pozitive încă de la începutul
activității sale, așa cum a fost ea
oglindită în presa scrisă și electronică. Probabil că și ascendența lui
românească, tată născut la Sovata, a
contribuit într-o măsură oarecare la
impresia citată mai sus. Mi s-a părut
de bun augur faptul că, deși depășise
deja cadrele armatei, Beny Gantz a
fost rechemat și învestit în funcția de
mare responsabilitate, Șef al Marelui
Stat Major, după ce preferatul Ministrului Apărării de atunci pentru această
funcție, generalul Yoav Galant, s-a complicat într-o serie de nereguli specifice
vieții civile.
Beny Gantz a avut ocazia să se remarce într-o serie de acțiuni militare cunoscute mai mult sau mai puțin de publicul
larg, cea mai evidențiată dintre ele fiind
probabil acțiunea care a readus, chiar și
pentru un timp limitat, o liniște relativă locuitorilor din sudul țării. Micul
cutremur produs de o rachetă căzută la
sfârșitul acțiunii, aproape concomitent
cu îndemnul lui Beny Gantz adresat populației de a culege calaniot (anemone)
ca semn al păcii, au știrbit puțin laura
sa de învingător, dar nu în măsura în
care steaua care îl înconjura, ar fi putut
să apună.
Acest lucru, combinat cu dorința sinceră, patriotică chiar de a servi țara și
pe timp de pace, de a asigura bunăstarea și liniștea în țară, l-au propulsat cu
reale șanse spre vârfurile de conducere
politică a țării. A înțeles cu prisosință
că singur nu va putea face acest lucru și,
ca urmare, și-a căutat aliați. Primul pe
care l-a avut în vedere, „coleg de branșă”
fost și el nu numai Șef de Stat Major
dar și Ministru al apărării, a fost Bughi
Ayalon care își făcuse deja propriul lui
partid „Telem”! Dar un partid pe care,
conform sondajelor de opinie, alegătorii

Benni Gantz

nu se grăbeau să-l voteze, nu întrunea
nici măcar minimul necesar intrării în
Knesset.
Nu știu dacă Yair Lapid i s-a adresat
lui Beny Gantz în căutarea unui pilon
militar în partidul său „Yeș Atid”, sau
Beny Gantz a fost acela care i s-a adresat
lui Yair Lapid în căutarea unui politician cu o oarecare experiență în materie.
Fapt este că tratativele de unire au durat
enorm de mult, prelungindu-se până în
ajunul termenului final de depunere a
listelor. Presupun că principalul punct
al controversei a fost șefia partidului;
numărul 1, care în caz de victorie, ar fi
devenit Prim Ministru. A câștigat, după
cum se știe, Beny Gantz.
Presupun că, în afara prestigiului său
de militar, atu-ul lui a constat în faptul
că el putea încropi un dialog oarecare cu
partidele religioase fără de care nu a existat nici un guvern de la înființarea țării;
Beny Gantz putea chiar să schimbe cu ei
câteva vorbe în idiș, în timp ce prezența
lui Lapid îndepărta orice posibilitate de
a colabora cu aceste partide. Compromisul între cei doi a fost rotația la care
Lapid a renunțat în cele din urmă pentru
a nu dăuna probabil șanselor electorale sau, mai mult decât atât, pentru a îi
acredita lui Beny Gantz victoria pe care
o așteptau.
Între timp, pentru a evidenția cât mai
mult latura de securitate a posibilități-
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lor partidului, s-a alăturat acestuia
și fostul General șef de Stat Major,
Gaby Așkenazi. Numele de Alb-Albastru conferit partidului a avut
probabil rolul să suscite spiritul
patriotic al votanților.
Realizări optime, apropiate de
victorie nu pot fi contestate. Un
partid nou care obține un număr
de mandate aproape identic cu partidul care guverna atunci țara, este
dacă nu victorie, atunci în orice caz,
o performanță demnă de relevat.
Nu știu cine a fost cu inițiativa
penibilei „hore a victoriei” pe care au
început să o joace 4 oameni maturi, fiecare dintre ei cu o bogată experiență în
multe domenii ale vieții, înaintea aflării
rezultatelor finale.
Este foarte posibil ca, măcar din
punct de vedere psihologic, această
„horă” a influențat următoarele două
runde de alegeri care, niciuna dintre ele
nu a putut desemna partidul Alb-Albastru drept partid învingător.
În intenția sinceră și patriotică de a
scuti țara de o a patra rundă de alegeri,
care nu ar fi ajuns nici ele la o concluzie
clară, Beny Gantz, în mod asemănător
eroului lui Cervantes care a luptat cu
morile de vânt, s-a avântat și el într-o
luptă politică ale cărei șanse de nereușită
nu erau greu de prevăzut. A renunțat la
cei mai apropiați tovarăși de idei; șansele
lui de a deveni Prim Ministru, datorită acordului de coaliție, sunt minime și
perspectiva de a mai prelua cândva conducerea Statului sunt nule.
Scopul principal pentru care s-a aventurat în luptă, evitarea unei noi runde
de alegeri, a fost și el ratat în întregime.
Benjamin Netanyahu acționează intens
la organizarea de noi alegeri.
Ce i-a rămas de făcut lui Beny Ganz?
Să își dedice capacitatea pe care fără discuție că o are, altor preocupări, rezolvării problemelor de care, din păcate, nu
ducem lipsă.
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Criminali de război

entru prima dată în istorie după
terminarea celui de Al Doilea Război Mondial, statele care au învins
războiul, au numit un Tribunal pentru
a judeca CRIMINALII DE RĂZBOI
FASCIȘTI.
Pe banca acuzaților au stat o mare parte dintre conducătorii Reichului fascist,
care au participat în mod activ în acest
război. Îmi permit să susțin că pe banca acuzaților trebuia să apară premierul
Franței care deținea această funcție la
data de 30.01.1933.
Regiunea Ruhr care se află între Germania și Franța, conform contractului
de pace a fost interzisă prezenței militare
germane, deoarece în această regiune era
dezvoltată industria fierului care producea armament. Generalii de război ai lui
Hitler i-au atras atenția că guvernul francez va replica în mod crud, atât militar
cât și politic contra Germaniei. Această
situație va provoca catastrofa economică
și politică a independenței Germaniei.
Rezultatul a fost că premierul francez nu
a replicat cu un singur cuvânt de protest
și a trecut la ordinea zilei, precum „a tre-

cut ultima ploaie din Franța”. Acest fapt
l-a convins pe Hitler, că țările democrate
din Europa apuseană, sunt doar tigri de
hârtie fără dinți - deci orice agresiune fascistă va fi primită ca atare. Apogeul a fost
„convenția de pace” adusă de premierul
englez Chamberlain, convenție care avea
valoarea... unui ziar vechi.
În prezent este cazul să se pregătească o listă a viitorilor criminali de război
dintre premierii Uniunii Europene. Dictatura iraniană amenință nimicirea statului Israel, se înarmează cu armament
atomic, organizează și subvenționează
toate organizațiile teroriste iar Uniunea
Europeană, în loc să se alăture Statelor
Unite ale Americii care încearcă să îngrădească înarmarea nucleară a Iranului,
apără cu înverșunare interesele iraniene.
Ce identică este situația politică din prezent, cu cea din ajunul celui de al doilea
război mondial!
Este cazul ca ONU să numească în
prezent, un tribunal al viitorilor criminali
de război care acționează identic cu comportamentul premierului francez din ajunul celui de Al Doilea Război Mondial.

NESTEMATE POETICE
culese de Ady Covaliu

MĂRTURISIRE
de Per Lange (poet danez)
Ea spune: ieri, trupul mi-era
o haină de fiece zi
ce prea bine o știam și ades
o găseam cenușie, urâtă.
Azi, e un splendid vestmânt, prețios!
Eu însămi mă bucur ca un copil
ce-a îmbrăcat prima oară
un costum de duminică.
Ceea ce ieri îmi părea un lucru
mărunt, dăruit de tine,
e o comoară sacră de rară;
mângâierile tale mi-au încins
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ca un inel de aur trupul,
din noaptea cea de dragoste.
Sunt opera ta; și-atât de adânc
îți port în mine sigiliul,
încât, dacă vântul te-ar duce
departe de mine și s-ar întâmpla
ca eu însămi, vreodată,
să îmbrățișez un străin,
atunci l-aș striga, sunt sigură,
cu numele tău.
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FONFLEURI
• Cuplul ideal: el tehnocrat, iar
ea tehnocratiţă.
• Toţi cei care profesează la bară,
vor fi obligaţi să aibă studii juridice. Inclusiv dansatoarele!
• Disperarea că nu ai cu ce te îmbrăca este direct proporţională
cu mărimea dressing-ului.
• Biruinţa îşi are morţii ei, eroii!
Ceilalţi sunt victime. Groparii
nu fac nicio diferenţă.
• În curând, toate acestea vor fi
ale tale, spuse tatăl arătându-i
fiului ipotecile.
• Nu te afli pe drumul mântuirii
dacă faci totul de mântuială.
• Ca să fii un băutor respectabil,
trebuie să te ducă mai întâi capul, apoi să te ţină stomacul.
• Bărbaţii muncesc mult pentru
a avea un abdomen cu pătrăţele, uitând astfel că sfera este
întruchiparea perfecţiunii.
• Creşterea negativă: concept
economic miraculos, identic
celui de zbor atunci când cazi
de la etaj.
• Toţi bărbaţii sunt nişte porci,
susţin femeile! Or şti ele ceva
atunci când cer egalitatea în
drepturi!
• Doamne, îţi mulţumesc din tot
sufletul că nu mi-ai dat nimic
din ceea ce ţi-am cerut!
• Femeile sunt singurele care de-a
lungul istoriei au luptat cu perseverenţă pentru neatârnare!
• Creşterea demografică a fost
puternic stimulată prin investiţii frecvente de capital african.
• The King, marele actor porno, a murit parţial pe timpul
filmărilor.
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„POMUL VERDE”, simbolul scenei idiș

ili aprinse luminile de servici pe coridorul îngust din
spatele scenei. Apoi, își luase
gentuța în care, ca de-obicei, păstra caietul cu însemnările regiei. Spectacolul
din acea seară de toamnă ploioasă a avut,
ca de-obicei, succes. În limba teatrală se
spune „a desfundat ulițele”. Se jucase o
„REVISTĂ MUZICALĂ” cu melodii la
modă, unele foarte populare.
Scheciurile umoristice au fost ale lui
Juli Weisman și Nelu Marcovici - ambii ingineri, dar umoriști talentați, care
atingeau în mod umoristic nu numai
problemele uliței evreiești, ci și sufletele
marelui public. Scenetele și cupletele –fie
în idiș sau în limba română – au stârnit
voie bună, ceea ce crea o atmosferă plăcută. Publicul aplauda, iar interpreții reapăreau pe podium, după fiecare scheci,
mulțumind celor din sală. O fetișcancă
cam de vreo 15 ani își făcuse drum spre
scenă, purtând un buchet de flori pe care
apoi l-a înmânat interpreților melodiei
„IAȘUL meu- mândria țării”.
Spectacolul de revistă era la apogeu.
Împlinise prestigiosul NUMĂR „50”.
Era un adevărat succes! Spectacolul era
regizat de Rahel Șapira – actriță și soția
directorului.
Noaptea aceea în care a avut loc o
puternică furtună, a devenit simbolul
catastrofei. Clădirea teatrului, e drept
cam îmbătrânită, dar bine întreținută
de conducerea unicei instituții, Teatrul
evreiesc de Stat „Avraham Goldfaden”
Iași, a fost grav afectată de furtună.
Cândva, funcționa acolo un cinematograf. Cam la doi pași de Liceul Național. Ce mai, Teatrul evreiesc „Avraham
Goldfade” era în plină vigoare a vieții
cultural artistice a Iașului. Pe scena sa a
reînviat tradiția teatrului idiș, ale cărui
origini dăinuiau de peste o sută de ani.
În orele dimineții, a sosit personalul artistic, cât și cel tehnic-administrativ. Sub
bagheta regizorului Iso Schapira, echipa
de actori repeta scenele dintr-o prelucra-

re a unor povestiri de Șalom Aleihem, a
poetei idișiste Simole Schneider. În fosa
muzicală, cei câțiva muzicieni erau dirijați de Herș Segal - reputat cunoscător al
folclorului idiș. Atmosfera vijelioasă din
acea noapte dărâmase acoperișul scenei.
Se putea observa din stradă gaura neagră
care domina clădirea. Schapira informă
instanțele administrative locale și, în
același timp, se adresă unei cooperative
care se ocupa cu renovările.
Personalul artistic era convocat la sălile de repetiții, dar atmosfera, comentariile, nu întârziau să-și spună cuvântul.
Unii dintre actori erau traumatizați.
Directorul, o personalitate artistică
apreciată, avea și un trecut eroic;, fusese
luptător în anii 1935 în Spania. Vechi
și reputat luptător comunist, își făcuse
pregătirea artistică la Școala germană
a anilor din preajma celui de al Doilea
Război Mondial. Un suflet de evreu sau
cum se spune „a idișe neșumă”.
Chiar în stagiunea trecută, unii dintre
membri personalului artistic au fost supuși anchetelor securității. Geepul acosta
aproape zilnic oamenii ori pe o stradă
laterală ori lângă poarta de la intrare a
personalului. Privirile celui din Geep
erau îndreptate spre angajații fie artistici, fie administrativi. Chiar în mijlocul
acestora se aflau „codoși” care raportau
despre discuțiile intime-colegiale, scrisorile, fotografiile primite din Israel.
În timpul unei repetiții, securistul intră în culise și, fără aprobarea directorului, îl scoase din scenă pe unul din actori,
Marcu Nahum, care nu s-a mai întors; în
altă zi a fost arestat actorul-solist LINȘE ȘMERL - copilul minune a anilor 38
datorită vocii și talentului înnăscut. Era
o apariție marcantă a scenei precum și o
personalitate deosebită; apoi a avut aceeaşi soartă actorul Kanna Zisu. Procesul
s-a deschis iar actorii au fost condamnați
(Sentința nr. 291 din 14 mai 1959). De
altfel, șase actori ai acestui TES au avut
aceeași soartă. Colectivul artistic dimi-
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nuat, direcția și administrația au căutat
să întrețină atmosfera cultural-artistică
la un nivel ridicat.
După catastrofa „acoperișului”, actorii prezentau spectacole în întreprinderi,
instituții și prin mici turnee. Toate intervențiile lui Iso Schapira pe lângă împuterniciții Partidului, întru repararea
acoperișului clădirii teatrale în scopul
continuării activității, a respectului și
menținerii tradiției spectacolelor în
limbile idiș, după tradiția cărturarului
AVRAHAM GOLDFADEN, n-au avut
răsunet. Partidul comunist, prin reprezentanții săi, precum Munteanu, șeful
secției culturale regionale, a interzis
reparațiile, apoi a oprit plata salariilor.
TEATRUL EVREIESC – IAȘI a fost nevoit să-și tragă cortina. PERSONALUL
a fost împrăștiat! Puțini actori –membri
de Partid – au fost repartizați pe la unele teatre. Ceilalți, precum Martin, Solo,
Tinel, Leontin, Lory și alții au fost trimiși la „MUNCA de JOS”! Iar cadrele
artistice-literare, precum scriitorul și
cercetătorul I. Scwartz, Șloime FRIDMAN, care era „ARTIST EMERIT”, ȘIFRA Godenberg, una din stelele trupelor idiș, au fost pensionați. Scenograful
Isiu Sherf a devenit un simplu executor
scenografic.
Se poate scrie sau vorbi despre „trista aniversare a 144 de ani de TEATRU
Evreiesc” IDIȘER teater în România! Se
pot deschide MUZEE precum cea recentă de la IAȘI, dar nu se poate ascunde
ADEVĂRUL desființării voite (P.C.R)
a Teatrului Evreiesc de la IAȘI- AVRAHAM GOLDFADEN - moștenirea comorilor literare-teatrale a cărturarilor
Șalom Aleihem, I. Pretz.
Trecând cu privirea asupra afișelor, a
fotografiilor din spectacolele prezentate, ne cuprinde durerea. Teatrul evreiesc
IAȘI, prin colectivul artistic, a fost VICTIMA EREI COMUNISTE! Au trecut
57 de ani din ziua când s-a tras ultima
cortină și reflectoarele s-au stins.
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Nouă tehnologie
pentru actori

vizată.”
D-ID susțin că noul său
serviciu nu își propune să-i
ompania iraeliană D-ID înlocuiască pe actori, ci să le
lansează o nouă tehno- permită să muncească de acalogie care le va permite in- să în timpul pandemiei de codustriilor cinematografice și ronavirus și după.
de televiziune să transforme
Bebeluș drogat
imaginile statice în videoclipuri animate. Această tehnon copil de numai 11
logie poate manipula imagiluni a fost dus la spital
nile pentru a reproduce cele după ce a prezentat semne de
mai fine mișcări într-un vi- slăbiciune.
deoclip sursă numit „driver.”
Testele de sânge ale bebeNoul serviciu D-ID ar pu- lușului au arătat niveluri ritea scuti companiile de filme dicate de canabis și cocaină,
și producții TV de nenumăra- ceea ce a determinat poliția să
te zile de filmare. Actorii prin- demareze o investigație asucipali vor trebui să apară pe pra părinților care sunt niște
platoul de filmare o singură cunoscuți oameni de afaceri
dată pentru a fi fotografiați. dinTel Aviv.
Restul filmărilor se poate reaFiind vorba de o anchetă,
liza oriunde altundeva. D-ID numele părinților nu a fost
oferă a aplicație mobilă care le dar încă publicității dar, se
permite actorilor să animeze pare, că este vorba de o famiimagini cu ajutorul pozelor lie foarte bogată din Tel Aviv.
făcute.
Un cocktail de
droguri a fost
găsit în sângele copilului,
după ce acesta
a fost internat
vineri la spital
cu slăbiciune
musculară.
Personalul
Modelul poate genera și spitalului a alertat imediat
dinți care să se potrivească cu autoritățile de asistență meimaginea originală chiar dacă dicală, în ciuda faptului că păpersoana e înfățișată cu gura rinții micuților „păreau atenți
închisă.
și normali”.
„Am creat un model îmPurtătorul de cuvânt al
părțit în trei rețele de studii spitalului Ichilov, Avi Shoaprofundate și l-am testat pe shan, a confirmat rapoarzeci de mii de înregistrări vi- tele și a spus că copilul se
deo cu oameni care vorbesc,” simte bine și că este de așa spus Directorul Tehnic al teptat să fie externat peste
D-ID, Eliran Kuta. „Dacă câteva zile.
omul zâmbește și își expuÎn ultimii ani, au exisne dantura dar persoana din tat mai multe cazuri în care
imagine e cu gura închisă, sugarii au trebuit să fie duși
modelul poate reproduce pi- la o spital după intoxicații
xelii lipsă, ajustându-i totoda- accidentale cu droguri. Extă pentru a se potrivi cu fața
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punerea sugarilor și a copiilor
la substanțe interzise duce la
efecte secundare foarte grave,
datorită faptului că sistemele
lor nedezvoltate nu pot prelucra rapid toxinele care ajung
la creier.

Mărturisirea unei
telefoniste

L

ucrez de curând la dispeceratul de urgență Magen David Adom. Într-o zi,
am primit un apel de la un
bărbat care spunea că soția
lui însărcinată naște în mașină. I-am spus să tragă imediat pe dreapta și am verificat
în sistem să văd unde se află.
Era pe autostrada 4 și mergea spre nord, mergea spre
Spitalul Universitar Samson
Assuta din Ashdod. În timp
ce vorbeam cu el, am trimis
paramedicii cu o ambulanță
să ajungă de urgență la ei.
Bărbatul mi-a spus că vede
capul copilului. Era stresat.
L-am sfătuit să caute niște
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prosoape sau
cârpe pentru a
apuca copilul. Și
pentru mine era
prima dată; până
atunci, mă mai
ocupasem doar
de accidente
auto, atacuri de
cord, accidente
vasculare cerebrale și diverse
răni. Aceasta a fost prima dată
când am avut de-a face cu un
pacient care năștea.
Încerc să-i pun întrebările
cât mai direct și îi cer soțului
să sprijine capul copilului.
„Nu forțați”, l-am avertizat.
Odată ce bebelușul a ieșit,
l-am întrebat ce culoare are
copilul. „Este albastru? Se
sufocă? Plânge? Respiră?”
Îi spun că ambulanța și
paramedicii vor fi acolo în
câteva secunde. Sotul spune
că bebelușul se mișcă, plânge
și că are culoarea pielii unui
Ashkenazi!”. Bineînțeles că
nu întrebam dacă bebelușul a
ieșit cu pielea neagră, trebuia
să știu dacă este albastru pentru că nu a inspirat suficient
oxigen.
Acum, în sfârșit, aud copilul plângând și aud și sirena
ambulanței. M-am liniștit.
L-am întrebat pe bărbat ce
nume o să-i pună. Nu știu, a
zis el, poate Fiat Doblo 2018,
că s-a născut într-o
mașină.

Înapoi în apă

K

fir, o broască țestoasă gigant, a
fost eliberată în mare
în apropierea Institutului Wingate, după ce
a primit tratamente de
salvare a vieții, a declarat sâmbătă Autoritatea
pentru Natură și Par-
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curi (ANP).
Kfir a ajuns la Centrul
de salvare Meurtot Yam Sea
Turtle în urmă cu 2 ani. Era
slăbit și suferea de o vătămare
la ochiul drept.
Kfir a primit tratament
medical de urgență și a fost
internat într-o unitate de terapie intensivă. O scanare CT
a descoperit că Kfir avea lichid în plămâni și urechi și că
corneea dreaptă i-a fost deteriorată. Astfel de răni, potrivit
ANP, au fost probabil cauzate
de o undă de șoc în urma unei
explozii subacvatice.
Originea misterioasei explozii de pe coasta meditera-

neană a Israelului nu a fost
încă determinată. O echipă
de oameni de știință a fost
înființată la începutul anului
2019 pentru a examina un val
de răni similare în undele de
șoc la țestoasele marine care
au fost internate în clinicile
veterinare din Israel.
În urma unui proces de reabilitare, Kfir a fost eliberat
în mare într-o mică ceremonie, înconjurat de cei care l-au
ajutat în călătoria sa.
Șapte specii de țestoase
marine există în lume și toate sunt considerate pe cale de
dispariție.

Dispărut fără motiv

Y

eshayahu Blum, un tânăr de 22 de ani din
Binyamin, a fost înjunghiat

mortal pe promenada de la
plaja orașului Rishon Letzion
în seara de Șabat. Un scandal
a încins spiritele între două
grupuri de adolescenți iar
unul dintre ei a scos un cuțit
și l-a atacat de Yeshayahu
Tânărul abia finalizase
serviciul militar și obținuse
o diplomă în inginerie de
luptă iar acum se înscrisese
la Universitatea Ariel pentru
a studia construcțiile. Poliția
a arestat opt tineri sub suspiciunea implicării în crimă.
Doi dintre suspecți, în vârstă
de 17 și 20 de ani, se pare că
sunt principalii vinovați în
săvârșirea crimei.
Yeshayahu a lăsat îndurerați pe
părinții săi, Shlomo
și Miriam, și pe frații săi Meir, Neta și
fratele său geamăn,
Yosef. Mama băiatului este zguduită
de durere. Printre
lacrimi ea a spus
reporterilor: „A
fost luat de lângă mine într-o
clipă, fără niciun motiv. Era
un băiat cu suflet bun care începuse o școală și o afacere cu
un prieten de-al său. Era un
copil strălucit cu toată viața
înaintea lui și totul a dispărut într-o clipă, fără niciun
motiv.
Tribunalul Rishon Letzion
a organizat o audiere a suspecților arestați în legătură cu
uciderea lui Blum și a decis ca
detenția lor să fie prelungită.

Ucisă cu ulei
fierbinte

C

az bizar a primit
verdictul judecătorilor după doi
ani de investigații. O
jurnalistă israeliană,
Sapir Nisani, care
a lucrat ca reporter
pentru mai multe
posturi de televiziune, suferea de stres emoțional
și mental. Ea locuia împreună cu mama ei în orașul Kfar
Saba și cele două se certau
mereu asupra curățeniei casei,
în special a bucătăriei.
Sapir era foarte interesată
de naturopatie și nutriție și îi
plăcea să gătească, uneori seara târziu, când bucătăria era
liberă. Ea folosea tot felul de
condimente, unele dintre ele
ciudate, până când mama ei a
decis să ia toate condimentele să le închidă într-un dulap
din camera ei
și să doarmă
cu cheia sub
pernă
Fata se strecura în dormitor să fure cheia, dar mama
ei se trezea și
cele două se certau. Într-o
seară, Sapir gătea ceva după
o rețetă la care avea nevoie de
o oală cu ulei clocotit. A fiert
bine uleiul după care a vrut să
adauge un ingredient specific
și a avut nevoie de cheia de la
dulap. Nu se știe ce a fost în
capul ei, dar Sapir a luat oala cu
ulei clocotit și s-a
dus în dormitorul mamei ca să-i
umble sub pernă.
În cameră era întuneric, Sapir nu
a văzut aspiratoYeshayahu Blum (zl)
rul, s-a împiedicat
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Sapir Nisani

de el și a vărsat tot uleiul clocotit peste mama ei. Femeia
a suferit arsuri profunde în
partea superioară a corpului
și timp de două luni s-au chinuit doctorii să o salveze. Din
păcate, ea nu a putut fi salvată
și Sapir a fost acuzată de omucidere neglijentă.

C

Hotel în impas

elebrul hotel King David
din Ierusalim are probleme serioase de marketing. Vizitat în trecut, în proporție de
98% de personalități străine,

managementul hotelului se
vede nevoit să se reorienteze
spre turiștii israelieni. Locația
a fost închisă în martie, din
cauza epidemiei și s-a redeschis publicului la 16 iulie.
Astfel, hotelul cu 230 de
camere de lux, care este de
regulă vizitat de turiști cu
vârsta medie peste 65 de ani
și mai puțin de către familiile tinere cu copii, afișează
în prezent prețuri cu 20%
mai mici decât luna august
a anului trecut, cu o rată de
ocupare de 50%-60% în weekend și 30%-40% în timpul
săptămânii.
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care se întorc din aceste țări,
Drona „nu mai poate fi reAvioanele cu oameni de sunt obligați să intre în izolare parată”, iar prăbuşirea sa nu
a provocat nicio altă daună, a
afaceri sau private care zboa- de două săptămâni.
adăugat el.
ră de la Aeroportul Ben-GuriSTOPSTOPSTOP
on în Emiratele Arabe Unite,
STOPSTOPSTOP
O dronă de ultimă genesunt ceva obișnuit, deși aceste raţie destinată Elveţiei s-a
Rabinul Adin Steinsaltz,
zboruri au fost de obicei ținu- prăbuşit săptămâna trecută autorul unei traduceri de rete sub acoperire. Dar acum, în deşertul Negev, în timpul ferinţă a Talmudului, a dececând cele două țări au început unui zbor de testare.
dat vineri la 83 de ani în urma
să-și cimenteze relația, astfel
Alături de SUA şi China, unei boli, a anunţat Spitalul
de zboruri nu mai sunt ținute Israelul este una din superpu- Shaare Zedek din Ierusalim.
în secret.
terile mondiale în domeniul
Născut în Ierusalim înO companie aeriană priva- dronelor, o industrie strategi- tr-o familie laică în 1937, el a
tă, „Podul Aviației”, a început că deţinută de foste cadre din studiat matematica şi chimia
recent să anunțe zboruri că- armată şi serviciile de securi- înainte de a se îndrepta către
tre statele din Golful Persic, tate, ingineri sau membri în
inclusiv către Riadh (Arabia consiliile de administraţie în
Saudită), Qatar, Dubai și Abu peste 50 de start-up-uri locale
Dhabi cu decolare din Israel. care activează în acest sector.
Întrucât nu există legături
Parlamentul elveţian a
diplomatice între Israel și stadat undă verde la
sfârşitul anului
2015 achiziţionării a şase drone de
rav Adin
supraveghere de la
Steinsaltz
(zl)
firma israeliană Elbit Systems pentru
circa 230 milioane studiul aprofundat al textelor
de euro. Mai pre- sacre evreieşti.
În 1965, el a început tracis, contractul prevede achiziţionarea ducerea de proporţii a Talmutele din Golf - inclusiv niciun
dului babilonian în ebraica
acord de aviație - numai ae- unor aparate de tip „Hermes
modernă, permiţând astfel
ronavele companiei care au 900”, dar reconvertite pentru
zecilor de mii de persoane să
înregistrare străină, pot zbu- o certificare civilă în cadrul
acceseze un text în aramaică
ra efectiv din Israel în Golful programului israelian de droîn afara şcolilor talmudice. În
Persic și Arabia Saudită, prin ne numit StarLiner.
Luni, această dronă StarLi- 1988 Adin Steinsaltz a primit
intermediul unei țări terțe din
prestigiosul Premiu Israel.
care este posibil să continue la ner promisă Elveţiei s-a prăPremierul Netanyahu a sadestinație cu un nou permis buşit însă într-o zonă neloculutat
vineri într-un comunicat
de zbor. Majoritatea avioane- ită în Negev în timpul unui
amintirea unui „mare savant,
lor care decolează spre aceste zbor de testare, a indicat Daun geniu al Torei şi un om de
destinații, fac o oprire de doar vid Vaakim, vicepreşedintele
spirit excepţional”.
câteva minute în Iordania, pentru comunicare al societă„A fost un om cu un mare
ţii Elbit Systems.
Egipt sau Cipru.
curaj spiritual, o cuTrebuie menționat că isranoaştere şi o gândielienii nu pot intra pur și simre profunde, care au
plu în principatele Golfului
permis poporului lui
Persic decât dacă au un pașaIsrael să acceseze Talport străin sau o viză specială
mudul într-o ebraică
eliberată oamenilor de afaceri.
clară şi accesibilă”, a
De asemenea, din cauza pandeclarat preşedintele
demiei coronavirusului, cei
i s r a e l i a n Re u ve n
STOPSTOPSTOP
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Rivlin.
STOPSTOPSTOP

Un israelian închis în Ecuador a fost găsit mort în celula
sa sâmbătă, victima unui atac
al colegilor de celulă, potrivit
rapoartelor presei locale.
Shy Dahan a fost închis la
Penitenciarul din Guayaquil
din iunie, când a fost arestat
sub suspiciunea de implicare
într-un sistem de înșelăciune
cu materiale medicale și teste
false de coronavirus. Procurorul din Ecuador a confirmat
că Dahan a fost găsit mort iar
un alt bărbat israelian, identificat ca Oren Sheinman, care
se afla în celulă cu Dahan,
a suferit, de asemenea, răni
grave.
Dahan evadase dintr-o închisoare din Panama în 2018,
unde a fost reținut pentru
acuzații de fraudă masivă, inclusiv vânzarea aceleiași proprietăți de mai multe ori către
cumpărători diferiți.
În iunie, el a fost arestat în
Ecuador, împreună cu Sheinman, când au fost prinși cu o
sumă mare de bani și documente false.

Shy Dahan (zl)

Cazul este investigat la
cel mai înalt nivel întrucât se
pare că israelianul, care era
un mare escroc, a fost omorât
la comandă pentru că făcuse
afaceri necurate cu fiul fostului președinte al Ecuadorului cu care vânduse produse
farmaceutice false în timpul
pandemiei.
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Niciodată nu e prea târziu pentru a învăța

inston Churchill, o persoană cu
o minte strălucitoare, avea și, printre alte
multe calități, un foarte ascuțit simț al umorului. El
povestea, ironizându-se pe
sine însuși, că la 18 ani era
convins că părinții lui nu știu
absolut nimic despre lume,
iar la vârsta de 25de ani s-a
mirat tare câte lucruri au
reușit ei să învețe în numai
câțiva ani.
Eu cred că, pronunțând
această frază, marele om
politic a glumit numai pe
jumătate, iar în realitate el a
spus un adevăr valabil pentru toți. În tinerețe trăim cu
ferma convingere că suntem
atotștiutori, pe când cei mai
vârstnici sunt depășiți de
timp, copleșiți de multitudinea de noutăți aduse de vremurile noi, pe care ei nu mai
sunt în stare să le înțeleagă.
Astăzi, datorită dezvoltării atât de rapide a tehnicii
și tehnologiei, s-ar putea ca
într-un fel tinerii să nu greșească, căci viteza modernizării vieții constituie un impact psihologic pentru toate
generațiile, cu atât mai mult
pentru cei mai în vârstă.
Totuși, dacă tinerețea este
vârsta învățăturii, nu este și
cea a înțelepciunii care se
poate dobândi numai în ani,
acumulând experiența vieții.
Abia la maturitate, omul
știe cât de puține lucruri cunoaște cu adevărat despre
lumea înconjurătoare. De
aceea se și spune că ne-ar trebui două vieți: una, pentru a
învăța și încă una, pentru a
trăi înțelept și cu folos.

Din copilărie și adolescență ne rămân o mulțime
de cunoștințe și deprinderi
care ne însoțesc tot restul vieții ca ceva de la sine înțeles.
Chiar dacă evoluăm o dată
cu vârsta și ne lăsăm purtați
de dinamica existenței, continuăm totuși să credem cu
strictețe în acele cunoștințe
adânc întipărite în memoria
noastră-cognitivă și afectivă. Totuși, întâlnim uneori
câte o informație, ca o revelație neașteptată, reușind să
schimbe toate teoriile adânc
înrădăcinate în ființa noastră; abia atunci trecem la revizuirea tuturor învățămintelor acumulate într-o viață și
ajungem la concluzia că știm
foarte puțin față de multitudinea de aspecte ale existenței umane și universale.
Acest moment când știm,
în sfârșit, că nu știm aproape
nimic, este momentul decisiv
pentru trezirea dorinței de
a afla mai multe și tot mai
multe lucruri despre trecut,
prezent și viitor, limitat evident la posibilitățile relative
ale cunoașterii umane.
De pildă, aflăm că deseori
am fost dezinformați despre
diferite întâmplări importante din trecut. Eram convinși
încă din școala primară că
locomotiva cu aburi a fost
invenția lui George Stephenson, constituind o revoluție
pentru începuturile vremurilor moderne.
Acuma, după zeci de ani,
aflăm că prima mașină cu
abur, funcțională, i se atribuie unui matematicean-geometricean care a trăit în
Alexandria în anul 62 î.e.n.

Este vorba despre Heron din
Egipt, un inventator genial,
care a realizat prima mașină cu aburi, deși caracterul
practic și funcționalitatea
invenției nu a fost înțeleasă.
Așa dar, realizarea lui Heron
a rămas doar o „jucărie” distractivă condamnată la o așteptare de 17 secole până ce
a căpătat o aplicare practică.
În anul 1860 un imigrant
italian în America pe nume
Antonio Meucci a prezentat
pentru prima oară invenția sa, un dispozitiv electric
utilizabil pentru vorbirea la
distanță. L-a denumit „teletrofono”, obținând și un prevet provizoriu în anul 1871.
Peste cinci ani, Alexander
Graham Bell a primit brevetul pentru descoperirea telefonului. Imigrantul sărac și
bolnav, Meucci, a rămas necunoscut până în anul 2004,
când Camera Reprezentanților din S.U.A. a făcut dreptate, recunoscând meritele lui
Meucci alături de Al.Bell în
descoperirea telefonului.
Am învățat, deci știu dintotdeauna, că Luna, ca satelit
al Pământului, se rotește în
jurul acestuia. Adevărul este
însă ceva mai complex: cele
două corpuri cerești se rotesc
una în jurul celeilalte, având
un centru de gravitație comun aflat de 16000 km de
suprafața Terrei. De aceea,
Pământul face trei rotații diferite: în jurul propriei axe,
în jurul Soarelui și una în
jurul acestui punct. Se știe
că și Newton a studiat aceste
rotații, deși mai avea probleme cu mișcările Lunii. Astăzi s-au lămurit o mulțime
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de probleme datorită științei
Astronautice, ca și a observărilor directe efectuate de către
cosmonauții care au studiat
Spațiul cosmic „îndeaproape”. Desigur, am exagerat
folosind acest cuvânt, căci nu
este posibil să studiezi Infinitul îndeaproape. Dar fiecare
navă care se ridică în spațiu,
are o anumită misiune, de a
studia o mică părticică din
marele „Nesfârșit”.
Cosmonautul român Prunaru a povestit atât de frumos și ilustrativ într-un interviu acordat d-nei Eugenia
Vodă despre plutirea navelor
în cosmos, despre studiile pe
care fiecare echipă le efectuează în timpul misiunii, dar
mai ales despre farmecul Infinitului simțit și văzut dinafara sferei Pământului. Acolo
unde domnește întunericul și
liniștea totală, unde stelele
se văd ca niște puncte luminoase, fără iluzia romantică
a unor raze precum se văd de
pe pământ. Doar întretăierea
beznei de căderea asteroizilor
veniți în „plutire liberă” -cioburi desprinse de la stele care
nu mai există-rătăcind în
noaptea cosmică până ce se
destramă sau până ce lovesc
alt corp ceresc.
Și, când ajunge din nou
acasă, pe Pământ, cosmonautul are certitudinea căminului regăsit, dar și certitudinea
inutilității zbaterii oamenilor
pentru mărire, avere, lux,
rivalități.
Toate acestea sunt gândurile domnului Prunaru,
Omul care s-a întors din călătoria în minunatul și infinitul Univers.
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Dicționarul mincinos (II)

ragi prieteni, aveți aici o listă
care conține câteva afirmații.
Unele dintre aceste afirmații
sunt adevărate: situații și fapte care reflectă realitatea. Celelalte afirmații sunt
false. Pur și simplu, fantezii. Ca să nu
spunem minciuni sfruntate. Datoria
dumneavoastră este de a preciza care
dintre ele sunt adevărate și care false.
La nevoie, evident, vă puteți servi și de
Internet.
Răspunsurile corecte le veți găsi la
sfârșitul textului.
Spor la treabă!

Întrebări
8.- Limba oficială din Papua Noua
Guinee se numește TOK PISIN. Dar
în afară de Tok Pisin, în Papua Noua
Guinee se mai vorbesc încă alte... 850
de limbi. Și tot acolo trăiesc și canguri
capabili să se cațere în copaci.
9.- Cu toate că trăiesc în
apă, delfinii
sunt mamifere: au sânge
cald, nasc pui
vii și îi hrănesc
cu lapte.
10.- Fără îndoială, Vincent
van Gogh este unul din cei mai renumiți
pictori din lume. Tablourile lui valorează
zeci de milioane de dolari. Acum. Dar în
timpul vieții sale, genialul van Gogh n-a
vândut decât trei picturi: Vaza cu floarea

soarelui, un peisaj din Arles și portretul
unui poștar numit Joseph Roulin.
11.- În afară de a fi un prolific autor
dramatic și poet, William Shakespeare
a mai fost și
un „inventator de cuvinte”. Printre multele
substantive
și adjective
inventate de
inegalabilul
Will, se află
și vorbele BANDIT, CRITIC și LONELY (singuratic).
12.- Poporul francez adoră mâncarea.
În special, brânza. Poate că asta este explicația faptului că în Franța se găsesc nu
mai puțin de... 1600 feluri de brânză!
13.- Unul din cele mai fericite momente din viața astronautului Neil Armstrong a fost acela în care a văzut
steagul american fluturând în vânt pe
suprafața lunii.
14.- Caracatița are opt creiere: câte
unul pentru fiecare tentaculă.
15.- Unul din cei mai talentați pictori ai Europei, francezul Henri de Toulouse-Lautrec a creat în scurta lui viață (a murit la 36 de ani) 737 tablouri în
ulei, 275 acuarele, 363 afișe și peste...
5000 de desene și schițe.
16.- Thomas Jefferson, al treilea președinte al Statelor Unite, a fost și un distins fizician. El a inventat (printre altele)
și paratrăsnetul.
17.- Japonezii au trei alfabete: Hiragana, Katakana și Kanji. Dacă Hiragana
are numai 46 litere și Kanji doar 36, în
schimb Katakana numără nu mai puțin
de 388 de caractere.

Răspunsuri
8. Adevărat. În Papua Noua Guinee
se vorbesc mai mult de 850 de limbi (inclusiv TOK PISIN, limba lor oficială).
Și nu numai că au canguri care se cațără
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în copaci, dar au și vulpi zburătoare și
broaște cu colți ca de câini.
9. Adevărul adevărat: delfinii au sânge cald, nasc pui vii și îi hrănesc cu lapte.
Deci sunt mamifere.
10. Fals, ca o monedă de 3 lei. Ar fi
vrut Van Gogh să găsească clienți pentru
trei picturi, dar în toată viața lui n-a reușit să vândă decât o singură pânză: „Via
roșie” – pentru care a încasat o nimica
toată!
11. Adevărat: Cuvintele BANDIT,
CRITIC, LONELY (singuratic) și încă
multe altele au fost născocite de William
Shakespeare. Fără el, nu că n-ar fi fost
bandiți, critici, și oameni singuratici pe
lume, dar cine știe cum s-ar fi numit!
12. De necrezut, dar adevărat. În
Franța există peste 1600 feluri de brânză.
De la cele mai delicate, până la cele mai
împuțite (care, de fapt, pentru francezi
sunt cele mai apetisante). Și 90 la sută
din ele sunt „made in France”.
13. Afirmație falsă. Pe lună nu e aer.
Fără aer nu e vânt. Fără vânt nimic nu
„flutură” și nu „fălfăie”... în vânt.
14. Adevărat. Are. În timp ce „rudele” ei, meduza, steaua de mare
și buretele
n-au niciun creier
(și totuși
au supraviețuit zeci
de milioane de ani), caracatița are opt.
Fiecare tentaculă, cu creierul ei separat,
autonom și independent.
15. Adevărat. 737 picturi în ulei, 275
acuarele, 363 afișe și peste 5000 de schițe și desene. Se spune că Toulouse-Lautrec a fost unul din cei mai prolifici
impresioniști.
16. Fals. Thomas Jefferson n-a fost
fizician. Paratrăsnetul a fost inventat de
alt mare om politic american: Benjamin
Franklin (filozof, scriitor, inventator, diplomat, ambasador al Americii în Franța, etc.)
17. Fals. Japonezii au într-adevăr trei
alfabete, dar cel numit Kanji nu are nici
cu o literă mai mult decât Haragana și
Katakana.
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O lume,
o istorie de neuitat (II)

U

rmătoarea dezbatere
din cadrul simpozionului „Sionismul
în anii 50 în România”, dedicată generației a doua, a
fost moderată de doamna
Vardina Iariv, fiica ziaristului
Moți Moscovici, fost redactor șef al ziarului „Renașterea
Noastră”.
Vardina avea trei ani când
tatăl i-a fost arestat. Coborâse
să cumpere țigări și... câțiva
ani „buni” n-a mai revenit.
Această teamă că cineva din
familie pleacă de acasă și ar
putea să nu se mai întoarcă, o
obsedează și astăzi. Recunoaște cu reproș că-i necăjește pe
copii cu întrebările: „Unde te
duci, când te întorci?”. Mama
ei, o femeie mărunțică, peste
care anii și suferințele și-au
pus amprenta, era prezentă
în sală. Atunci s-a zbătut cu
greutățile inerente, inclusiv
aceea de a-i ascunde copilului situația. Chiar din familie
au fost rude care s-au dezis de
ei în anii aceia, ceea ce nu i-a
împiedicat ca apoi să emigreze „bine merçi” în Israel. Între familiile deținuților exista
însă o mare solidaritate, care
compensa uneori răcirea relațiilor cu „rudele de sânge”.
Regretatul profesor Dr.
Theodor (Tutu) Iancu, fiul
Melei și al doctorului Cornel
Iancu, a povestit impresionant (și cu umor!) întâmplări
legate de procese.
Mama, Mela Iancu, în
calitatea de reprezentantă a
OSE-ului (Centrul Evreesc
de Protecție a Mamei și Copilului de pe lângă JOINT și

Congresul Mondial Evreiesc),
avusese o activitate bogată
în timpul războiului pentru salvarea copiilor orfani
din Transnistria. I-a ajutat
atunci și pe comuniști, fiind
chiar membră a Organizației
„Apărarea Patriotică”. Acest
lucru nu i-a folosit la nimic
când a fost arestată.
Cu cunoscuta lipsă de recunoștință a comuniștilor,
a fost inclusă în „lotul celor 13” conducători sioniști
și condamnată la 20 de ani
muncă silnică. Tatăl lui, cunoscut pediatru Cornel Iancu, fusese medicul Ambasadei
Sovietice. La arestare, o grupă
de securiști au dat năvală în
casă, pretextând că au un copil bolnav. Încercările mamei,
arestată mai târziu, de a găsi
ajutor la foștii pacienți ai soțului, s-au soldat cu un eșec
total. După 4 ani, la procesul
tatălui său, despre care aflase de la „avocatul din oficiu”
(care-l contactase, pentru
onorariu), a izbutit să intre pe
ascuns în clădirea Tribunalului Militar. Dintr-un balcon,
i-a văzut pe deținuți, tatăl
Dr. Cornel Iancu fiind greu
de recunoscut, căci arătau
toți ca niște strigoi, cu fețele
pământii și privirea fixată în
pământ. Erau evident drogați! Un scârțâit de podea l-a
dat de gol; înconjurat de securiști, a fost adus în camera
unde completul de judecată
aștepta începerea sinistrei activități. Din întâmplare, unul
din membrii completului de
judecată îl cunoștea și l-a salvat de consecințe.

Cu umor, Tutu povestea
cum în casa lor se întâlneau:
socrul lui, avocatul Edgar
Kanner - sionist revizionist,
cu tatăl lui – clar sionist,
mama lui – sionistă de stânga (Mapai-Ihud) și cumnatul
lui - comunist. Impresionant
pentru auditoriul din Ierusalim a fost momentul când
a fluturat cămașa ferfeniță,
purtată de socrul lui în închisoare, relicvă pe care familia o
păstrează cu pioșenie.
Fără îndoială că este important ca generațiile viitoare
să cunoască prin ce au trecut
părinții și bunicii, așa că am
fost impresionată că în sală în
afara lui Daisy, soția sa, se afla
fiica Dana și una din nepoatele lui Tutu.
Pentru mine personal a
fost o revelație. Mi s-a realizat o dorință de demult, aceea ca Tutu să povestească și
publicului întâmplările trăite
de familia sa, de sioniști cunoscuți, cu farmecul cu care
ni le spusese, uneori într-un
cerc restrâns de prieteni și
cunoscuți.
Dr. Reuven Rudich, medic
oftalmolog, sosit din Statele
Unite, a povestit despre tatăl
lui, ziaristul M. Rudich, subliniind și el relațiile de solidaritate care au existat între
familiile deținuților. Lucru
de neprețuit mai cu seamă
pentru copiii cu părinți arestați. Povestea cu umor că se
mândrea cu cele două cămăși
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cusute de Mela Iancu, după
ieșirea din închisoare, „specializată” în butoniere, la închisoarea de femei „Mislea”...
Se crease în sală o atmosferă de liniște, de nostalgie.
Prin fața ochilor mei se perindau din nou figurile sioniștilor, mai ales a acelora pe care
am avut ocazia să-i cunosc
personal. Imaginile sinistrului „Fort Jilava”, pe care l-am
vizitat în anul 2002. Îți este
de-ajuns să intri pe poarta
închisorii a cărei arcadă îți
amintește de lagărul de concentrare de la Auschwitz, ca
să simți „curenții electrici”
care te pătrund!
Tribunalul Militar cu procesele „ticluite” dinainte, dubele în care erau aduși deținuții și pe care le urmăream de la
distanță ca să-i vedem pe cei
dragi. Cinismul autorităților
care-ți răspundeau la întrebarea „Unde sunt?”. „Atâta
timp cât nu ai primit «obiectele personale», înseamnă că
trăiesc, restul...”. Și cum aș
putea să-i uit pe așa zișii binevoitori, care veneau să-ți
dea informații neadevărate,
cerându-ți chiar recompense,
ori curgerea timpului în nesiguranță și neliniște...?!
Este și acesta un capitol
din trecutul iudaismului care
nu a beneficiat de atenția
care i se cuvenea și de care
mi-am amintit în aceste zile
se izolare pe care ni le-a impus
pandemia...
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Cel mai vechi
restaurant din lume

Pepeni gigantici

V

Un fermier rus se laudă cu pepeni
care depășesc 60 de kilograme bucata

ăzuți în vrej, uriașii par desprinși din basme, iar puși
pe cântar riscă să dea peste cap aparatul.
Omul a trimis deja 20 de exemplare pentru vânzare la Moscova și spune că pelerinajul curioșilor nu mai
contenește.
Rusul cultivă pepeni de 35 de ani și e gata să jure că lubenița de 61 de kilograme şi 300 de grame, pe care a dat-o
drept exemplu, ar mai fi crescut până la sfârșitul lui august,
dacă era lăsată în câmp. Fermierul cultivă soiuri cu miezul
roşu, roz, alb, galben, portocaliu ori chiar verde.

Vrăjitorul din Noua
Zeelandă

Restaurantul Botin, fondat în anul 1725 în Madrid,
Spania, inclus în Cartea Recordurilor drept cel
mai vechi restaurant din lume, este în pericol de
a fi închis din cauza lipsei de clienți provocate de
pandemia de COVID-19

„

Când am închis restaurantul în timpul
pandemiei, am fost
devastați, pentru că niciodată în istorie, acest
loc nu mai fusese vreodată închis, nici măcar în
timpul Războiului Civil
Spaniol”, a declarat Antonio Gonzalez, managerul
restaurantului.
Localul şi-a deschis totuşi
porțile la 1 iulie, dar în prezent serveşte cel mult 60 de
clienți pe zi, comparativ cu
cei 600 de clienți care îi călcau zilnic pragul înainte de
pandemie.
Restaurantul a intrat în
Cartea Recordurilor după ce
a fost efectuată o investigație
independentă pentru a ga-

Născut în Marea Britanie, Ian Brackenbury
Channell s-a stabilit în Noua Zeelandă în anii ’70,
unde a devenit cunoscut ca Vrăjitorul. Pentru a
întări seriozitatea titlului său, acesta deține chiar
și un permis de conducere emis de statul
neo-zeelandez pe numele de „Vrăjitorul”

D

e-a lungul anilor, a devenit
omniprezent în oraș. În piața pavată din fața catedralei
Christchurch, a predicat despre teoriile
lui de viață, purtând robe de vrăjitor
și a devenit o figură atât de cunoscută
încât și-a câștigat o evaluare pe ghidurile turistice de patru din cinci stele.
Din 1998, a fost plătit cu 16.000 de
dolari neo zeelandezi (10.400 de do-

26

lari americani) pe an de către Consiliul
local al orașului Christchurch pentru
„vrăjitorie”.
Acum, în vârstă de 87 de ani, Vrăjitorul petrece mai puțin timp în vizorul
publicului. Vrea să găsească un succesor și pare să fi găsit unul, în persoana lui Ari Freeman, de 39 de ani, care
predă chitara și este omul principal
dintr-o trupă de muzică funk.
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ranta că afacerea îndeplinea
cerințele: și-a menținut numele, a fost în același loc și
nu și-a întrerupt activitatea.
Distincția a fost primită datorită unui client care a insistat
să contacteze organizația.
O parte a restaurantului a
fost transformată în muzeu
datorită istoricului acestuia.
De asemenea, localul este
menționat și în câteva cărți
ale lui Ernest Hemingway.

Pentru Vrăjitor, rolul său nu
înseamnă să facă
vrăji, sau să-l impersoneze pe Gandalf din trilogia
Stăpânul Inelelelor. Așa cum îl vede, rolul său este
de a fi un fel de provocator – cineva
care aduce un sentiment de distracție
lumii, dar care critică și sistemul. Un
om de spectacol, care nu este deranjat
să se facă de râs.
„În fiecare zi, lumea devine mai
serioasă, așa că distracția este cel mai
puternic lucru din lume în acest moment”, spune el.
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Juan Carlos
a plecat la Abu Dhabi

La 73 de ani

Se pare că fostul rege al Spaniei a plecat din ţară pentru a
evita investigația privind o vânătoare de elefanți în Botswana
organizată în 2012, în timpul crizei din Spania. Vânătoarea a
creat o controversă puternică în societatea spaniolă privind
utilitatea monarhiei

M

ai mult,
J u a n
Carlos
era în centrul unei
investigații recente
privind un contract
în Arabia Saudită
privind construirea
unei căi ferate. Se
speculează că fostul
rege al Spaniei ar
putea căuta protecţie la Riadh dacă
situația se va înrăutăți. În 2014, Juan
Carlos a abdicat şi a cedat tronul fiului său, Felipe. Fostul rege i-a trimis luni o scrisoare acestuia, în care

l-a anunţat despre
faptul că va pleca
în exil.
Decizia a venit
după lansarea unor
investigații. Anchetatorii vor să stabilească dacă Juan
Carlos a avut vreo
legătură cu un dosar de corupţie privind atribuirea unui contract pentru
construirea unor linii feroviare. Fostul rege a anunţat luni că părăsește
ţara pe care a condus-o timp de 44
de ani, până în 2014.

Promovează
turismul românesc
Prinţul Charles, viitorul rege al Marii
Britanii, a vizitat România de foarte
multe ori şi acolo se simte ca acasă

Î

n contextual actual al pandemiei, prințul promovează turismul
românesc. Îi îndeamnă pe toți
să vină pe meleagurile țării noastre
natale, căci acolo vor găsi locuri
unice, preparate speciale şi oameni
deosebiți.
„De la prima vizită, în urmă cu
peste 20 de ani, am ajuns să cunosc
şi să apreciez atât de multe în România”, mărturisește Prinţul Charles.
Atunci a călcat pentru prima oară
pe pământ românesc şi s-a îndrăgostit. „România este o ţară uimitor
de diversă. O atât de bogată diversitate naturală şi culturală sub ace-

Actorul Arnold Schwarzenegger a
împlinit zilele trecute vârsta de
73 de ani și a sărbătorit alături
de copii și de fosta soție

F

amilia Schwarzenegger mai are un motiv de sărbătoare – Katherine, fiica lui
Arnold
a născut săptămâna trecută primul
său copil.
C h r i s
Pratt
și
Katherine
Schwarzenegger au declarat că sunt „extrem
de încântați” și „extrem de binecuvântați” cu primul lor
copil. Cuplul a postat pe Instagram o
fotografie cât o mie
de cuvinte...

Banderas,
testat pozitiv
Prințul Charles

lași drapel e remarcabilă şi este una
dintre caracteristicile care fac din
România acest colţ unic în Europa.
Timpul petrecut acasă oferă nenumărate ocazii minunate de a explora
şi descoperi. Acum este momentul
ideal să ne redescoperim rădăcinile
şi să refacem legătura cu moștenirea noastră (...) România ocupă un
loc deosebit în inima mea. Îl număr
printre strămoșii mei pe Vlad Țepeș, ceea ce ar putea explica de ce,
de fiecare dată când vin în vizită,
o parte din mine se simte acasă”.
Prințul a dat de înțeles că după pandemie va reveni în România.
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Actorul spaniol Antonio Banderas a
anunțat luni, în ziua în care a împlinit
60 de ani, că se află în carantină după
ce a testat pozitiv pentru coronavirus,
dar se simte „relativ bine”

„

Sunt obligat
să sărbătoresc 60 de
ani la carantină după ce am
fost testat poziAntonio Banderas
tiv pentru boala
COVID-19”, a declarat Banderas, cunoscut pentru roluri în filme precum „Masca
lui Zorro” și „Philadelphia”.„Voi profita de
această izolare pentru a citi, a scrie, a mă
odihni și a continua să îmi fac planuri pentru a începe să dau sens celor 60 de ani împliniți recent, de care mă bucur din plin”.
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Trompeta 
(această rubrică este un pamflet și trebuie tratată ca atare)
BEEP



BEEP

INCURSIUNI ÎN
UNIVERSUL EPIGRAMEI
ROMÂNEŞTI
Selecţii: Laurențiu Ghiță
George Corbu
(Bucureşti)

Mihai Batog BUJENIȚĂ

E

Capra

ra cam pe vremea când căsnicia
dintre Uranos şi Rhea dădea semne clare de degradare. Soţul, deşi
divin, era un tipic exemplu de comportament deviant; copiat fidel mai apoi de
toţi urmaşii săi, devenise cam paranoic şi
beţivan; prin urmare, îşi abuza din plin
copiii, înghiţindu-i.
Din disperare, biata nevastă recurge
la un truc foarte asemănător cu acelea
practicate de nevestele din zilele noastre.
Profitând de halul de beţie în care se afla
divinul soţ, îi dă să înghită un bolovan,
salvându-şi astfel copilul, pe Zeus, de la
părinteasca digestie. Ei, exact aici intervine subiectul dezbaterii noastre: capra.
Doamna mamă ataşează bunei creşteri a fiului năpăstuit, o capră, Altheea
pe numele ei. Se spune că era însoţită de
o nimfă care însă, după cum deducem din
istoria ataşată evenimentului, nu oferă
nici un motiv să ne intereseze. Însă mitica fiinţă, capra, se achită perfect de toate
îndatoririle, până la majoratul zeului, iar
acesta, recunoscător, o face constelaţie şi
unul din coarnele sale va fi dăruit omenirii pentru îndeplinirea tuturor dorinţelor.
Aşadar, cu această ascendenţă, capra
zilelor noastre este o fiinţă cu un tupeu
devenit legendar, simpatică totuşi (o vreme!), roade tot ce prinde, se caţără şi sare
peste orice gard, dar mai presus de orice, ţine tot timpul codiţa ridicată, adică
un semn indubitabil al unei permanente
bune dispoziţii. Ţapul însă, consortul de
principiu, nu prea este interesat de această
continuă, dar mult prea subtilă pentru el,
ofertă; prin urmare capra, prin atitudinea
ei foarte prietenoasă, atrage atenţia galantă a altor (generic vorbind!) berbeci.
De altfel, performanţele specifice
sunt deja folclor, cunoscută fiind buta-
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Epigrama

da: „capra sare masa, iada sare casa”. Aici
intervenind, precum vedem, cu un uriaş
potenţial genetic, iada, odrasla caprei,
numită mai ales căpriţă. Iar despre ce
sunt căpriţele în stare să facă, nu numai
proverbele vorbesc, ci şi, în zilele noastre,
toate mijloacele media.
Fiind atât de admirată, capra a devenit,
în timp, nu numai obiect, o improvizaţie stupidă pe care se taie lemnele, ci şi,
mult mai mult decât atât, temă
favorită în cea mai înţeleaptă
carte a tuturor timpurilor:
Kama Sutra (vezi, obligatoriu,
desenul alăturat!).
Această adevărată scriptură
reuşeşte ceea ce nicio alta nu a putut să
facă. Punerea în practică, cu fervoare am
putea spune, a preceptelor prezentate în
carte doar teoretic. Iar această practică
transcede firesc toate culturile, religiile,
sau obiceiurile lumii. Nu poate exista un
mai mare semn de omagiere pentru aceste
nobile făpturi. Mai ales acum, când sublimele învăţături sunt predate, inclusiv copiilor, pe diferite chat-uri, sau cu material
documentar filmat ciné-verité.
Desigur, avem şi situaţia mai puţin
cunoscută a caprelor bătrâne, cele ţinute
prin curtea omului, doar aşa, în virtutea
amintirilor. Ele sunt, de regulă, aţoase,
behăie ca proastele toată ziua, fac tot felul
de mofturi, năpârlesc şi se mai cocoşează,
dar nu-şi uită vechiul obicei, cel cu codiţa ridicată. Nu veţi vedea niciodată, spre
cinstea întregii specii, vreo capră cu coada
între picioare.
În consecinţă! Nu există nici o primejdie de intrare în extincţie! Dimpotrivă!
Trebuie avută în vedere, pe viitor, apariţia
unor societăţi formate exclusiv din capre.
De orice gen!
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Epigrama, gen etern,
Cu sclipire de sidef,
N-ar ţinti în subaltern,
De-ar putea lovi în şef.

Unui curios
Mă-ntrebi, cu noimă, cât câștig
Pentr-un poem ce-apare mâine?
Exact cât costă un covrig
Ce-atârnă-n coada unui câine...

Epigramei
Eu, locul ideal
Ţi-l trec în protocoale,
De când cu Marţial,
La arte marţiale!

Lui Mircea Ionescu-Quintus,
centenarul Domn al epigramei
românești
Nimbu-i autocefal
Fatalmente e scindat,
De când Mircea-i liberal,
Iară Quintus – literat!

***
Controverse nu încap,
Nici măcar nuanţe:
Cel mai inflexibil cap
E-al Bunei Speranţe!

Cenuşăreasa
Nu sunt simple aparenţe,
E-adevăr universal:
Epigrama umblă-n zdrenţe,
Oda - în costum de bal!

***
Cu-o moarte toți suntem datori
Și-n viață totul se plătește,
Cu o excepție, firește:
Cei ce-s deja nemuritori!
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Restricții la US Open
US Open are loc în perioada 31 august
– 13 septembrie, însă un document
controversat a fost dezvăluit de presa
internațională. Sportivii au primit un act,
pe care trebuie să-l semneze, prin care își
asumă întreaga vină în cazul în care vor
avea probleme medicale

D

e asemenea, în cazul unui deces, reprezentanții atletului respectiv nu vor putea
înainta niciun proces organizatorilor turneului. „Îmi asum din proprie inițiativă întreaga
responsabilitate pentru orice risc, orice accidentare personală,
inclusiv boli Simona Halep
serioase sau
moarte, ca
urmare a prezenței mele în
facilitățile turneului, indiferent că acestea
sunt cauzate
din neglijența
organizatorilor
sau altfel.
Simona Halep se află în Cehia pentru turneul
de la Praga și va hotărî după acest turneu dacă va
participa la US Open. „Cu siguranţă, voi decide
după acest turneu… Am nevoie să simt ceva, am
nevoie să văd ce schimbări vor face organizatorii cu
privire la deplasare şi alte lucruri. Apoi voi putea lua
o decizie finală”, a spus Halep. „Știu că este strict,
este un pic stresant în opinia mea. Dar au nevoie de
acele reguli pentru siguranţă; sănătatea este cea mai
importantă; ei trebuie să aibă grijă de toți. Este greu
pentru oricine să călătorească în această perioadă.
Dar fiecare poate lua o decizie şi îşi știe prioritățile.
Prioritatea mea este sănătatea, este partea psihică şi
nu vreau să mă stresez. Decizia mea finală, atunci
când o voi lua, va fi bazată pe aceste lucruri”, a
completat Simona Halep.

Sferturile Ligii Campionilor
Barca a eliminat-o pe Napoli, iar Bayern a trecut cu 7-1,
la general, de Chelsea Londra

C

atalanii au învins-o cu 3-1,
acasă, pe Napoli, după ce
în Italia remizaseră 1-1.
Toate golurile s-au înscris în prima parte a meciului. Pentru Barça
au marcat Clement Lenglet, Messi
și Luis Suarez din penalty, iar napoletanii au punctat tot dintr-o
lovitură de la 11m, transformată
Robert de Lorenzo Insigne.
Lewandowski
Tot pe teren propriu, Bayern
Munchen a devansat-o cu 4-1 pe
Chelsea, de care trecuse la fel de clar și în Anglia, cu 3-0. Pentru nemți
au marcat Lewandowski de două ori, Ivan Perisic și Corentin Tolisso
iar reușita londonezilor a fost semnată de Tammy Abraham. Partida
a fost arbitrată de o brigadă română, condusă de Ovidiu Hațegan.
Bayern a ajuns la 18 victorii la rând în toate competițiile.
Amintim că toate fazele finale ale Champions League, începând
cu sferturile, se vor desfășura într-un turneu „final eight”, organizat
la Lisabona. Toate meciurile, până la finală, se vor juca în manșe
unice. În sferturi s-au mai calificat până acum Olympique Lyon și
Manchester City.

70 de ani de Formula 1
Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull) a câştigat,
duminică, Marele Premiu aniversar de 70 de ani de
Formula 1, desfăşurat pe circuitul britanic de la
Silverstone, etapa a cincea a Campionatului Mondial

V

erstappen
britanicul Hamils-a impus
ton, care rămâne liîn faţa camder în clasamentul
pionului mondial
general al piloților,
Lewis Hamilton
şi de coechipierul
(Mercedes), graacestuia, finlandeţie unei strategii
zul Valtteri Bottas.
mai bune de gestiHamilton, care a
onare a pneurilor.
primit un punct
Este pentru prima
în plus pentru cel
oară de la începumai rapid tur de
Max Verstappen
tul acestui sezon în
pistă, a egalat recare monoposturic o rd u l d e ţ i n u t
le Mercedes sunt învinse într-o de Michael Schumacher, de
cursă, Verstappen fiind urmat de 155 de clasări pe podium.
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Magdalena BRĂTESCU

„Nepotu’” de Adrian Lustig

„

la Teatrul de Comedie

Ce-ar fi să scrii o piesă despre
foști? Că doar i-ai cunoscut pe
toți!” l-a îndemnat într-o bună zi
Eugenia Vodă pe soțul ei, dramaturgul-doctor în IT, Adrian Lustig. Din
această provocare plus dorința de a-i
oferi o partitură pe măsură Tamarei
Buciuceanu Botez, s-a născut comedia
„Nepotul din America”. Titlu ulterior
scurtat de regizor.
„Ca acest spectacol să se întrupeze
ne mai trebuiau un regizor (Horațiu
Mălăele), un partener pentru Tamara (Șerban Pavlu, talent confirmat pe
scenă și ecran) și un teatru. Noroc cu
generosul director al Teatrului de Comedie, George Mihăiță, care în urma
succesului cu piesa „Poker” a mai riscat o dată. Și a câștigat din nou!”, declara autorul.
După „Revoluția din ’89”, mulți
români derutați de intrarea bruscă în
democrație și de defectele capitalismului veros, au simțit atunci și mai trăiesc
și azi cu nostalgia comunismului. Dacă
acest paradox este explicabil pentru cei
din fosta nomenclatură cărora nu le-a
lipsit nimic înafară de posibilitatea de
a spune adevărul, în privința oamenilor
de rând care au suferit de frică, foame,
frig și întuneric devine de neînțeles.
Oare să fie doar o festă a memoriei care
alege selectiv numai amintirile plăcute
ale trecutului?
Personajul principal al piesei este
Floarea Plătici. Ea trăiește într-o realitate paralelă unde aspectul fizic, îmbrăcămintea, obiceiurile, modul de gândire și
de acțiune sunt aceleași din comunism.
Continuă să se coafeze permanent, să-și
pună cocuri (în variante de „canasta,
congrese, înmormântări!”), să dea rapoarte cu cifre false despre porumb și
rapiță, să li se adreseze vecinilor cu care
se șicanează cu apelativul „tovarășe”. Și
să considere că declarația „Am învins!”

30

rostită la Televiziune de Dinescu a însemnat debutul catastrofei.
Este o neadaptată care înregistrează lucid adaptarea celorlalți, căzuți în
picioare. Toți „foștii” sunt în Senat.
Pantelică, șoferul ștabilor, și-a făcut o
firmă de pompe funebre numai pentru
înmormântările comuniștilor, foști miniștri, șefi de cabinet și din gospodăria
de partid. Li se cântă „Internaționala”
și coruri pionierești. Se pun înregistrări
cu salve de tun și discursuri, se servește
colivă ecologică. Cioclii sunt foști plutonieri de miliție, iar nea Piki frizerul le
face moartelor celebrul „permanent”!
Floarea privește înapoi nu cu mânie,
ci cu regret amestecat cu ironie. Amintește călătoriile „în interes de serviciu”,
aplauzele în picioare, bețiile rezolvate
cu vomă și sugerează impostura deveniților savanți.
Trăiește într-un apartament închiriat, cu pereți murdari și mucegăiți, tavan
prin care plouă și mobilă acoperită românește cu cearșafuri. Floarea e veni-
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tă de la țară și în tinerețe l-a înfiat pe
nepotu’ Vasile, fiul surorii ei. L-a adus
la oraș, ca să nu fie văcar, cioban sau
tractorist, l-a dat la școli, i-a luat meditatori și, când a constatat că „nu e bun
de nimic, l-a făcut actor”...
Dar Vasile a dezamăgit-o. Și-a părăsit țara unde „nu-i lipsea nimic” (?!) și
a fugit în America.
Dacă până în acest punct piesa e
preponderent narativ-satirică, ea devine dintr-odată emoționantă până la
lacrimi. Floarea citește printre rânduri
ce ascunde vizita nepotului în patrie,
la mătușa care l-a crescut cu severitate
comunistă, dar cu dragoste. America
lui Vasile înseamnă rolișoare tăiate la
montaj, foamete, singurătate, droguri
și o legătură homosexuală cu consecințe
fatale.
Reușita spectacolului se datorează
textului, interpreților și regiei. Menționez comentariul muzical (George
Marcu), costumele (Adriana Pop) și
decorul (Anca Marcu).
„Robustă ca o locomotivă, violentă
ca o bombă, mieunată ca pisicile desenelor animate, sperioasă și pițigăiată,
melancolică sau tandră. Țopăitoare,
când cele de vârsta ei s-au resemnat
demult. Cântând în falset sau pe bune.
Imprevizibilă ca ziua de mâine, Tamara
Buciuceanu este o imensă uzină plutitoare pe oceanul artelor dramatice, o
minune născută anume să ne uluiască”.
Subscriu întrutotul acestei prezentări a
mătușii Buciuceanu făcută de regizorul
Horațiu Mălăele.
Alături de ea, în cu totul alt registru, duios, rușinat, îndurerat, ratat,
cu zâmbet trist, text restrâns și replică
amar-comică, Șerban Pavlu este și el un
mare actor.
O piesă bine scrisă, adevărată, despre doi învinși care găsesc puterea să
glumească.
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Dr. Nicoleta BĂDILĂ, muzeograf

Iacob Felix și sistem profilatic
comunitar în secolul XIX

Î

ntr-o perioadă în care viața oamenilor era scurtată
de bolii ca lepra, ciuma,
variolă sau râia, descoperilele lui Louis Pasteur, Robert
Koch sau Victor Babeș au declanșat procese de implementare a unor politici sanitare
de prevenție. Măsurile menite să evite declanșarea unor
boli au întâmpinat provocări
în conștientizarea generală a
agenților dăunători care nu
pot fi văzuți cu ochiul liber și
în adaptarea generală a unor
comportamente de preîntâmpinare a bolilor contagioase.
În România, în a doua
jumătatea a secolului XIX,

lactic coordonat de specialiști
și patronat de stat. Născut în
orașul Horschitz (Horiče),
Boemia, acesta provenea
dintr-o familie cu origini
evreiești. A studiat medicina
la Praga și Viena. În 1858,
vine în Muntenia unde ocupă posturi precum: medic-șef
al orașul Muscel, medic – șef
al Bucureștiului (din 1862),
profesor la Facultatea de Medicină, vice-inspector al Serviciului Sanitar Român. Activitatea sa profesională este
completată de publicarea în
limba română a tratatelor
și articolelor de igienă. Cu
o perspectivă materialistă a
igienei publice, acesta a redactat articole
despre alimentație,
veșminte, locuințe,
salubrizarea orașului, igiena copilului.
Lui i se datorează un
istoric al igienei și
politicilor sanitare în
România și un tratat
de igienă publică.
Conform dr. Felix, igiena este „știința care ne poate învăța în ce mod putem
dobândi și păstrat
sănătatea și... preDr. Iacob Felix, „Tractat de
întâmpina bolile și
igiena publica și de poliția
moartea timpurie”.
sanitară”, partea a doua
Aceasta este văzută
ca o știință aplicată
doctorul Iacob Felix (1832- care presupune colaborarea
1905) s-a remarcat în me- administrativă, economică
dicina preventivă sau igiena și politică a unui stat, dar
(cum era numită) militând și aportul indivizilor pentru
pentru instituirea unui sistem conservarea sănătății tuturor.
comunitar cu caracter profiSistemul său se bazează

pe două faze,
cu proceduri
clare, în funcție
de evoluția bolilor contagioase.
Prima se referă
la igienizarea
spațiilor locuite
și a indivizilor
astfel încât să se
diminueze sau
Dr. Iacob Felix, fotografie,
chiar să se anuMuzeul Municipiul București
leze posibilitatea de a declanșa o epidemie, fruntea Bucureștiului, dar și
iar cea de-a doua se referă în restul țării: pesta, holera
la măsurile medicale imple- asiatică, febra galbenă, tifomentate în cazul declanșării sul, febra tifoidă, vărsatul,
scarlatina, pojarul, difteria,
unui asemenea dezastru.
La baza reformelor sale crupul, pneumonia, dezinsanitare, propuse în primul teria, tuberculoza, turbarea,
volum al tratatulului său dalacul.
Sistemul său presupunea
de igienă publicat în 1870,
stau analize ale „agenților identificarea bolnavilor, chiar
igienici” precum alimentele, și cu ajutorul poliției, și izolasolul, cadavrele, locuințele, rea acestora în spații speciale,
salubritatea orașelor, starea dezinfectarea locurilor folosiînchisorilor. Pentru contro- te de bolnav, instalarea unor
lul acestora, dr Felix propu- asociații centralizate de acorne o poliție sanitară alcătuită dare a ajutorului specializat
din administratori comunali, coordonate de stat. Militarea
preoți, învățători care rapor- pentru intervenția statului în
tau unui organism sanitar asemenea chestiuni este una
dintre aspectele pe care Iacob
patronat de guvern.
În 1889, în cel de-al doi- Felix insistă. Mizând pe inlea volum al tratatului său, își teresul lui ca cetățenii săi să
raportează sistemul la noile fie apți de muncă și, în speță,
descoperiri microbiologice să producă mai mult decât să
și informații epidemiologice consume, igienistul propune
la care începuse aibă acces transformarea acestui domemedicina în ultimul sfert al niu într-o ramură a adminissecolului XIX. El reușește să trației de stat.
Astăzi, sănătatea publică
treacă în revistă principalele
boli infecțioase, cu grad ri- românească se bazează pe
dicat de contagiere, pe care principiile de igienă și poliție
le-a înfruntat de-a lungul sanitară propuse de dr. Iacob
serviciului său medical în Felix.
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Regatul sălbatic
Pescar hoinar
Ferma
Discover Romania
Mic dejun cu un campion
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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

Planurile pe care le ai stabilite alături de prieteni și familie, vor fi esențiale pentru menținerea echilibrului tău. Saturn reprezintă
planeta structurii și a responsabilității.
Energia tranzitorie pe care o simți, te face să
acționezi. Familia este centrul echilibrului
tău interior. Toate deciziile pe care le vei lua,
vizează în primul rând confortul celor dragi.

BALANTĂ

22.10 - 22.09

21.11 - 23.10

SĂGETĂTOR
20.12 - 22.11

TAUR
GEMENI
RAC
LEU
FECIOARĂ

CAPRICORN
19.01 - 21.12

Practica pe care ți-ai impus-o de ceva timp,
te-a ajutat să îți structurezi noi tabieturi și
să îți recapeți o parte din vitalitatea care te-a
caracterizat dintotdeauna.

Mândria propriei personalități de multe ori
nu te lasă să îți expui vulnerabilitățile. Sfârșitul acestei săptămâni te va găsi într-o dispoziție intrigată de anumite lucruri.

19.02 - 20.01

22.08 - 23.07

Atunci când vine vorba de carieră și de propriile valori, îți dai seama că anturajul de care
ești înconjurat la birou, te face să te „anulezi”. Cu siguranță, nu asta îți dorești.

Atunci când vine vorba de relațiile care au
un impact emoțional pentru tine, expune-ți
așteptările și intențiile într-un mod clar și
concis. Simți nesiguranță cu anumite alegeri.

VĂRSĂTOR

22.07 - 22.06

Fără să îți dai seama de acest lucru, te lași cucerit de vorbe goale. Chiar dacă știi că promisiunile care ți se fac nu vor ajunge niciodată
să se transforme în realitate.

Firea ta curioasă poate să îi deranjeze pe cei
din jur. Schimbul de replici pe care îl vei avea
în mai multe contexte, va susține această stare de fapt.

PEȘTI

21.06 - 22.05

Nesiguranța de sine presupune și o stare de
spirit anxioasă. În plan profesional, reușești
să îți expui punctul de vedere într-o manieră
diplomată, indiferent de replicile acide.

Practica zilnică a unei gândiri pozitive te
poate ajuta să elimini o bună parte din premisele acestei situații pe care o trăiești. Încearcă să faci și lucruri care îți dau sens.

20.03 - 20.02

21.05 - 21.04

Tot ceea ce vei trăi în perioada următoare te
va determina să renunți la o parte din oamenii din viața ta în raport cu care ai sentimente de nesiguranță sau neîncredere.

BERBEC

20.04 - 21.03

Chiar dacă îți dorești să afli lucruri, trebuie
să știi cum să o faci pentru ca gestul tău să
nu fie interpretat ca fiind intrusiv. Visezi cu
ochii deschiși la diverse situații.

21.09 - 23.08

G A Z E TA - H O R O S C O P
xvcbzfhgkshgkscaneasca
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Tartă cu brânză,
porumb, ton şi spanac

Ingrediente: 400 gr aluat de foietaj, 250 gr cremă de brânză,
150 gr baby spanac, 1 conservă ton bucăți, 100 gr porumb
boabe din conservă, 3 ouă, 2 linguri smântână, 1 lingură
pesmet, sare, piper, oregano uscat

S

eparam ouăle. Batem albușurile cu un praf de sare. Într-un
castron, amestecăm crema de
brânză cu tonul scurs din conserva,
spanacul tăiat bucăți, porumbul,
smântâna, sare, piper şi oregano.
Adaugăm albușurile spumă şi amestecăm uşor.
Întindem aluatul de foitaj pe fundul şi pereții formei, păstrând puţin aluat pentru decor. Presărăm pesmetul şi întindem
amestecul. Tăiem fâșii aluatul rămas şi îl întindem sub formă de
grilaj deasupra. Ungem cu ou bătut deasupra şi băgăm forma la
cuptor la foc iute. Scoatem tarta când este rumenită frumos şi o
lăsăm să se răcorească înainte de a o servi.

Ciulinii sau spinii care intră sub piele, așchiile dureroase
de la o bucată de lemn, se numără printre cele mai dese
accidente pe timp de vară. Cele mai multe pot fi scoase
ușor cu o pensetă. Dar, dacă sunt lungi și bine înfipte sub
primele straturi de piele, situația se complică
Banda adezivă: folosește o bandă adezivă de calitate și lipește-o
pe zona respectivă. Trage brusc
și așchia va ieși din piele cu totul
sau suficient de mult pentru a fi
smulsă apoi cu o pensetă.
Sticlă cu apă caldă: pregătește
o sticlă cu gura largă, cum sunt
cele de iaurt, plină cu apă fierbinte. Apasă zona în care se află așchia pe gura sticlei până când
se formează un vid și pielea este trasă în interiorul sticlei, după
principiul ventuzelor medicale. Lasă aburul fierbinte să înmoaie
bine pielea și așchia va ieși singură, dacă nu este blocată sub piele.
Ceara depilatoare: încălzește ceara și aplică un strat gros pe zona
în care este înfiptă așchia. Trage imediat banda de ceară, cât timp
este caldă și elastică și vei scăpa de așchie. Dacă această metodă nu
are efect, singura soluție rămâne acul steril, dar este recomandat
să apelezi la ajutor specializat.
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Cine iubește micii
patrupezi, știe că
circulă tot felul de
mituri false despre
câini, demontate
în ultimii ani de
cercetările științifice

Dacă un câine cască, înseamnă că
îi este somn – nu neapărat!
Poate că ai observat și tu, uneori, cum câinele tău
cască într-un moment al zilei în care nu are de ce să
fie obosit. În acest caz, trebuie să știi că micul tău
companion folosește căscatul ca să scape de o senzație de frică sau de stres. Aceasta este unul dintre cele
mai răspândite mituri false despre câini în care nu ar
trebui să mai crezi.

Saliva câinilor poate vindeca rănile și
zgârieturile – nimic mai fals!

Metode să scapi de
așchiile dureroase

34

Mituri false
despre câini

Trebuie să fim conștienți de faptul că saliva lor conține o mulțime de germeni și microbi pe care organismul nostru nu îi poate combate și te poți trezi cu o
infecție de toată frumusețea, dacă lași câinele să lingă
juliturile, după ce ai căzut… spre exemplu.

Câinii trebuie să mănânce
carne crudă – discutabil!
Medicii veterinari nu recomandă carnea crudă, decât
în situații speciale. Carnea crudă poate conține tot
felul de microbi și paraziți periculoși pentru tine și
pentru câinele tău.

Câinele bătrân nu mai poate
fi dresat – greșit!

Trebuie și este chiar recomandat să îți înveți câinele
tot timpul lucruri noi, comenzi noi și să îl implici în
activități noi.

Toți câinii pot să înoate - nu neapărat!

Sigur că majoritatea câinilor, dacă ajung într-un lac
sau în mare, încearcă imediat să înoate pentru a supraviețui. Câinii care au un cap mare și greu, un piept
bine dezvoltat precum buldogii sau daschund, riscă să
se înece deoarece nu reușesc să își țină capul deasupra
apei. Câinii de talie foarte mică precum chihuahua
pot intra în șoc din cauza temperaturii reci a apei și
nu mai ies la mal. Așa că, nu toți câinii înoată!
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Testarea unui vaccin
pe oameni

Nou simptom al
virusului

Un institut israelian de cercetări medicale subordonat
Ministerului Apărării intenţionează să înceapă în luna octombrie
testele clinice pe oameni pentru un vaccin împotriva COVID-19,
a declarat luni ministrul israelian al apărării, Benny Gantz

Un bărbat din Chicago care a suferit
câteva zile de sughiț persistent, s-a
dovedit a avea coronavirus, ceea ce
a determinat medicii să emită un
avertisment că sughițul poate fi un
nou simptom al bolii

I

nstitutul Israelian de Cercetări Biologice
(IIBR) va desfăşura
aceste teste în colaborare cu Ministerul
Sănătăţii, odată cu
încheierea sărbătorilor evreieşti în octombrie. Institutul
lucrează de şase luni la vaccinul împotriva noului coronavirus şi a început în martie testele pe animale.
Toate experimentele iniţiale care
s-au încheiat cu succes, ne dau mari
speranţe’’, a spus ministrul Gantz.

„Este un vaccin excelent. Avem produsul
la îndemână’’, a adăugat directorul IIBR,
Shmuel Shapira.
Ambasadorul american în Israel, David
Friedman, a vizitat
luna trecută laboratorul de apărare chimică şi biologică al acestui institut
israelian, unde a fost informat despre
vaccinul experimental pentru care Israelul doreşte un aviz preliminar din
partea agenţiei americane Food and
Drug Administration (FDA).

„Preț de pandemie”
Compania farmaceutică americană Moderna a anunţat
miercuri că va comercializa viitorul său vaccin său împotriva
COVID-19 la un preţ cuprins între 32 şi 37 de dolari doza,
un „preţ de pandemie” care va depinde de asemenea de
volumele solicitate de fiecare ţară, exprimându-şi totodată
speranța unui acces universal la vaccin

„

Lucrăm cu guverne din întreaga
lume şi cu alte entități pentru a ne asigura că vaccinul va fi accesibil independent de
capacitatea de plată”, a
promis într-o discuţie cu investitorii, consilierul delegat al companiei
Moderna, Stephane Bancel.
Prețul va fi mai redus pentru
acele ţări care solicită volume mari
de vaccin, iar pentru o comandă „mică”, adică una de ordinul a
câteva milioane de doze, prețul va
fi în intervalul menţionat, între

32 şi 37 de dolari,
potrivit precizărilor
companiei.
Acest preţ este superior celui de 19,5
dolari avansat de o
altă companie farmaceutică americană, Pfizer, pentru
vaccinul pe care aceasta îl dezvoltă
împreună cu societatea germană
BioNTech şi care, la fel ca în cazul
vaccinului Moderna, se află la începutul fazei a treia de testare, ultima etapă a testelor clinice menite
să certifice eficacitatea şi siguranța
administrării vaccinului.
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„

Prezentăm astăzi un caz de sughiț persistent ca simptom prezentator al unei
infecții cu Covid-19 la un bărbat de
62 de ani”, potrivit unui raport publicat în
American Journal of Emergency Medicine.
Bărbatul, care a sughițat timp de patru
zile, nu a prezentat alte simptome ale bolii.
Cu toate acestea, atunci când a fost internat
la spital, plămânii săi prezentau semne de
opacități, ceea ce a sugerat o afectare a capacității pulmonare. A fost apoi tratat pentru
o posibilă pneumonie până când testul de
corona s-a dovedit pozitiv. „După cunoștința noastră, acesta este primul raport de caz
al sughițului persistent, corelat cu un pacient pozitiv Covid-19 din literatura medicinei de urgență”, se arată în raportul de caz.
Cercetătorii de la spitalul Cook Health din
Chicago recomandă ca medicii să țină cont
de coronavirus ca o posibilă cauză atunci
când se confruntă cu simptome neobișnuite
ca acesta.
Domeniul medical internațional dobândește cunoștințe noi despre această boală pe
măsură ce trece timpul. Cele mai notabile
simptome sunt febra și tusea. Ulterior, s-a
adăugat pierderea gustului și a mirosului.
Sughițul ar putea fi următorul simptom
demonstrat.
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ORIZONTAL: 1. Maimuţă enormă — Volum
mare. 2. A orbit pe uriaşul ciclop Polifem
— Enorm la polul opus! (fem.) 3. Râu în
Slovenia — N-are nicio voinţă. 4. Enormi. 5.
Viorel Pană — Om politic turc — Gras gol! 6.
Geme! — Oraş în Anglia. 7. Loc în pădure cu
copacii la distanţă — Pronume. 8. Imenşi.
9. Conducător de căldură și de electricitate
(pl.) — Râu în Elveţia. 10. Balaur oltenesc
— Pe celălalt talger este cererea.
VERTICAL: 1. Ba era uriaş, ba era pitic!
— Apelativ familiar. 2. Muntele pe care
au vrut să-l cucerească titanii în mitologia
greacă — Sau acela. 3. Potriviri de versuri —
Locuinţa omului primitiv. 4 Sunt — Enorm.
5. Împletitură de nuiele — Singuratic. 6.
Sferă — Mai mare peste mici. 7. Chemare
de vacă — A da naştere. 8. Înțeles, sens
— Odaie ţărănească. 9. Vechi măsuri de capacitate — Uriaşul pe care l-a învins David.
10. Un tip enorm din vechile filme — Zeul
soare.
CUVINTE RARE: LlM — AAR — MACISTE.

Din punct de vedere al stomatolo- un crin...
gului, cel mai bun sport este boxul...
- Mie mi se pare mai curând
muşcată...

*

Un viitor tată se plimba agitat pe
*
coridorul maternităţii. În sfârşit,
Frig şi ploaie. El o aşteaptă la
zăreşte doctorul ieşind din sala de întâlnire.
naşteri.
După o oră apare şi ea:
- Doctore, linişteşte-mă! Spu- Şi dacă am întârziat o oră trebuie
ne-mi, e băiat?
să faci aşa o mutră plouată?
- Da, cel din mijloc.

*

*

- Ei, cum aţi găsit friptura? întreaDoi studenţi la botanică privesc o bă amabil chelnerul, în timp ce face
fată şi-şi împărtăşesc impresiile:
nota.
- Straşnică ! E frumoasă şi pură ca
- Cu ajutorul ochelarilor!

36
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Soluțiile jocurilor din numărul trecut:
Integramă: s, t, rapan, veri, taram, rime, b, s, binar,
piromani, i, sac, ratat, debuta, apa, rarita, a, pitic, zise,
ca, unitar, tuburi, atu, titiri, op, vela, ivare.
Pag. 36: perceptori, ilustrator, ra, inic, ma, ada, apucat,
mape, atoni, i, apas, sto, dorit, acan, aga, iuda, a, latit,
inel, irigatoare.
Pag. 37: a) strabunica, criticabil, ram, rit, na, isac,
golem, pitica, alb, t, anason, i, op, ti, atac, laba, acela,
orator, tet, galagioase. b) petrificat, atragatori, goa, ebi,
am, ilic, itari, narata, ned, a, esente, i, tc, cr, omat, oara,
aloca, readus, nat, inferioare. c) devaloriza, unilateral,
batut, lest, i eminente, tal, nu,air, an, sila, mc, tipa,
aripa, imuni, in, t, vargat, soi, alienabile. d) demonstrat, educatoare, ci, ari, dat, afa, alei, r, pilat, mapa,
icar, catel, ta, afon, to, atatat, sig, rojo, ostoi, irascibile.
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ORIZONTAL :
1. Fac speculă. 1
2. Ţin locul
cuiva în lipsă 2
(pl.) 3. Prost
3
crescută. 4.
Figură de şah 4
la colţ — Are
blană cu ţepi. 5
5. Jumătate 6
de emisar! —
Lupte corp la 7
corp. 6. Linişti
complete — 8
Orăşel în Spa- 9
nia. 7. Jumătate de iţar! — 10
Măsură chineză
— Gardă pe vapor. 8. Lucrează cu ziua (fem.) — Poftim! 9.
Salcâm — Plicticos, searbăd. 10. Îndrăzneală.
VERTICAL: 1. Căruia i s-a făcut sinteza. 2. Pline de aer
comprimat. 3. Referitor la eter — Munte în Germania. 4.
A lăsa de la sine — Nobilimi. 5. Zeu la Sumerieni — Localitate în Franţa. 6. A străluci ca stelele — Eden. 7. Cu
gust de chinină — Fragment de dolar. 8. Proastă (î din i)
— Interjecţie de sugar. 9. Ară cu tractorul. 10. Cămăşi de
ţară — Scutite de pedeapsă.
CUVINTE RARE: GOR, LI, LAM, URU, TRIE.

ORIZONTAL :
1. Ţară euro- 1
peană vecină
cu Spania. 2. 2
Una din ţările 3
I
de jos — A se
D
ivi. 3 Călugăr 4
budist — Ţară 5
I
din Orientul
Mijlociu. 4. 6
Uneşte ţările
într-o singură 7
organizaţie — 8
E R N A
Rasă câinească.
S C O B A I
5. Tipul împă- 9 I R U
ratului crud — 10
Altă ţară din
Orientul Mijlociu. 6. Iubit odinioară — Provincie în Spania. 7. Ieşite din
apă! — Ăla. 8. Localitate în Africa de Sud — Rele! 9. Personaj legendar — Peşte de râu. 10. Ţară euro-asiatică — A
avut o regină celebră, dar n-a fost ţară, ci oraş.
VERTICAL: 1. Ţară est-europeană — Alifie. 2 Ţigle — Ţară
sud-americană. 3. Creangă — Originar din Rusia; 4. Râu în
Rusia — Ţară şi golf cu acelaşi nume în Asia. 5. După baie
— La locul natal. 6. Un fel de sarmale. 7. Port în Indonezia
— Ţară asiatică. 8. Ţară africană — Nu. 9. Cizma Europei
— Localitate în Ungaria. 10. Localitate şi departament în
Franţa — Ţară europeană, una din cele patru mari puteri.
CUVINTE RARE: IAN, SABA, TNA, RAB, AIN.
1
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3
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5
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7
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9

10

ORIZONTAL :
1. Scris frumos;
1
I
2. Piatră semipreţioasă — Lo2
R
calitate în Ar3
E
gentina; 3. Locuri de naştere
4
(masc.) — Cerb
5
polar; 4. Râu în
China — Primul
6
om; 5. Vătămare
corporală — Fe7
licitare; 6. Ar8
măsar — Oraş în
9 A R O U B A
A A R Elveţia — Veche
cetate chalde10
eană; 7. A luat
parte la cheltuieli; 8. Administraţie autonomă în Nordul Italiei — Localitate în India; 9. Munte în Liban — Râu elveţian; 10. Act prin
care se exprimă dorinţele înainte de moarte (pl.).
VERTICAL: 1. Micşorat (vorbind de metale); 2. Care apasă
(fem.); 3. De origine romană — Loc în biserică; 4. Localitate
în SUA — Comună în Belgia — Vechiul nume al notei do;
5. Nota diapazonului — Zor nevoie mare! 6. Incursiuni de
avioane — Posed; 7. Timp cu anotimpuri! — Locuitoare din
Arabia; 8. Neclintită pe poziţie — Uraniu (pop.); 9. Lac în
Canada — Complet dărăpănat; 10. Trecere la o altă religie.
CUVINTE RARE: ANERO —TSI — AGRA — TAA — ARNI —
NAOS — ILA — AAT.
1
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4
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7

8

9

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ORIZONTAL :
1. Peşte comun, 1 C
E
de baltă — Un
N
peştişor... as- 2 R
cuţit! 2. Peşte 3 I
D
din Marea Neagră. 3. Noroi 4 S
— Mic peşte 5 T
de... mare! 4.
Şef arab — Mă- 6 I
sură, nu numai
7 C
în muzică. 5. Îl
găseşti în baltă 8
B
I
și merge cu
D
L
spatele — Por- 9
ţie. 6. Cuib! — 10
E
S
N-au fir de păr
— Lac negru. 7.
Prelungire de protoplasmă — Feţe religioase per total. 8.
Numele comun al peştilor mici de ape dulci — Suprafeţe
agricole. 9. Peşti înghesuiţi în conservă — Cal. 10. Acţiune
de alifie — Vine după amurg.
VERTICAL: 1. Unealtă de pescuit — Jumătate de sută!
2. Potriveala versurilor (pl.) — Peşte răpitor de apă dulce.
3. Capete de alfabet — Unguent — Loc în mare unde se
prind peşti! 4. ...Şi cel ce-i prinde! — Divinitate tibetană.
5. Stat la coadă! — Mică ambarcaţie sportivă. 6. Adunare
de capete înţelepte — Râu în Germania. 7. Ţine de mediul
peştilor — La capăt de alee! 8. Face parte din viaţa pescarului — Notă pe sol. 9. Drum fixat. 10. Comună în Elveţia
— Nurcă.
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La mulți ani!
cu sănătate domnului
Jacov Sobovitz
supraviețuitor al Holocaustului
și un susținător al comemorărilor
Pogromului de la Iași
Colegii de la „Marțul Vieții”,
alături de rav. I. Wasserman,
Dragoș Nelersa și Ioana Toff

Timpul trece mai plăcut când citești o carte bună!

Aprinderea lumânărilor de Șabat
Șabat Mevarhim
VINERI
14.08.2020

SÂMBĂTĂ
15.08.2020

Tel Aviv

19:03

20:04

Ierusalim

18:48

20:00

Haifa

18:58

20:03

București

20:04

21:08

Ratele de CURS VALUTAR
Valabile pentru data de 13.08.2020
șekeli
Monedă

Cumpărare

Vânzare

1 dolar
american

3.41

3.48

1 euro

4.01

4.09

1 liră
sterlină

4.45

4.56

1 leu
românesc

0.83

0.86

PROGNOZA METEO
13 august - 15 august
joi,
13 august

Zonă

vineri,
14 august

Biblioteca Familia vă oferă o serie de cărți noi
pentru copii și adolescenți, atât în limba română, cât
și în limba ebraică, la prețuri foarte avantajoase.
Pentru informații, vă rugăm sunați
la telefon 0524-885544 (vorbim românește)

Martin Buber - Legende Hasidice. . . . . . . . . . . . . . 35
Șulhan Aruh - Codexul sfânt al comportării evreilor
potrivit Talmudului (în română).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  80
Jamie Oliver - Carte de bucate (300 pag.) .  .  .  .  .  .  .  .  . 150
O masă într-o farfurie - rețete din întreaga lume .  .  .  .  .  .150
Ștefan Mitroi - Guantanamo.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80
Trei etaje de Eshkol Nevo (roman din societatea israeliană) .  .80
Istoria ca viitor de Ana Blandiana (conferințe și texte uitate).  .  80
Căderea din timp de David Grossman (autor israelian).  .  .  .  80
Vin din Alep (itinerariul unui refugiat sirian).  .  .  .  .  .  .  .  .  50
Siria - de ce s-a înșelat occidentul .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .40
Iranul meu - gustul amar al revoluției.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .70
Moscova și lumea - Ambiția grandorii.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  80
Ariel Sharon și bătăliile lui politice .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .100
Klaus Iohannis - Eu.Ro dialog despre Europa.  .  .  .  .  .  .  65
Bibliotecara de la Auschwitz (pov. adevărată) .  .  .  .  .  .  .  80
Povestea miracolului economic israelian națiunea start-up.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .80
Marin Sorescu - Unde fugim de acasă (copii) .  .  .  .  .  .  .  .  80
Dracula de Bram Stocker .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  45
Calistrat Hogaș - Pe drumuri de munte.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  50
Alexandru Macedonski - Poema rondelurilor .  .  .  .  .  .  .  .  .50
1000 de evenimente care au modelat lumea
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Student la științele
calculatoarelor, serios și
răbdător, oferă lecții și
consultații de specialitate.
Vorbesc perfect
română și ebraică.
0584-716.004

* valorile reprezintă media zilei
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Comandă acum la telefon 0524-716004

sâmbătă,
15 august

Haifa
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FLASH

Incredibil

U

mediat după înfiinţarea Statului Israel, în 1948, autorităţile de la Bucureşti au recunoscut Statul Israel.
De-a lungul timpului, în pofida unor
asperităţi recunoscute (persecuţia împotriva adepţilor sionismului, limitarea
emigrării cetăţenilor români de origine
evreiască), relaţiile bilaterale dintre România şi Israel au rămas neîntrerupte.
La data de 17 august se împlinesc 51 de
ani (din 1969) când reprezentarea diplomatică dintre cele două state a fost
ridicată la rang de Ambasadă.

n angajat al firmei BP din
Australia a câștigat în instanță
200.000 de dolari australieni
(circa 122.000 de euro), după ce a fost
dat afară de la serviciu pentru că a creat o parodie video la adresa companiei
sale, folosindu-se de una dintre cele mai
cunoscute teme de pe internet despre
Adolf Hitler, inspirate dintr-o scenă devenită celebră din filmul „Untergang”/
„Ultimele zile ale lui Hitler” (2004).
Australianul, angajat la o rafinărie,
s-a folosit de binecunoscuta scenă, în
care Adolf Hitler are o criză de nervi
în momentul în care este informat de
generali despre situația militară din
Berlin, pentru a ilustra felul în care se
desfășoară negocierile de salariu la compania la care lucra.
Scena cu Hitler și generalii din buncăr a devenit în ultimii ani una dintre

cele mai populare parodii de pe internet, prin folosirea de subtitrări care nu
au nicio legătură cu subiectul, în cele
mai diferite contexte.
Parodia postată de angajatul rafinăriei a fost publicată pe un grup de
Facebook. Australianul a fost dat afară
pentru publicarea materialului considerat drept „extrem de ofensator și
nepotrivit”.
După doi ani petrecuți în instanțe,
angajatul a avut, în cele din urmă, câștig
de cauză. O curte federală a decis că respectiva temă nu poate fi luată în serios
și nu poate fi interpretată în sensul că
managerii BP ar fi niște „naziști”, prin
urmare, angajatul a fost pe nedrept dat
afară și se poate reîntoarce la locul de
muncă.
În plus, instanța a decis acordarea de
despăgubiri în valoare de 200.000 de
dolari australieni care să acopere întreaga perioadă de doi ani de când angajatul
a fost dat afară de la rafinărie.

ASOCIAȚIA SCRIITORILOR
ISRAELIENI
DE LIMBĂ ROMÂNĂ
anunță apariția revistei anuale „Izvoare”,
o antologie a celor mai bune lucrări din ultimul an ale
membrilor asociației!
Întemeiată în anul 1964 la Tel Aviv, ASILR are ca scop
promovarea creației literare a scriitorilor Israelieni de
limbă română.
Revista IZVOARE
abordează subiectele
care frământă și
interesează scriitorii
israelieni moderni,
artele și cultura care
înfloresc în Israel.

În sfârșit s-a descoperit
vaccinul contra plictiselii:
volumul de proză umoristică

Best Of
Alexandru Andy

330 de pagini cu cele mai
reușite creații ale marelui
umorist, plus texte noi pline
de umor și voie bună!

Prețul unei reviste
este de 100 de șekeli
(inclusiv taxele de
expediție).
Comenzi la telefon

Comenzi la telefon 0524716004
Prețul unui volum: 80 de șekeli
(inclusiv taxele de expediție)

0524-716004
Jo i , 1 3 a u g u s t 2 0 2 0

Volumul este în limba română
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Timpul trece greu în timpul pandemiei?
Colecția de integrame a
Revistei Familiei vă ajută
să vă relaxați și să practicați
cel mai sănătos sport:
sportul minții!
7 reviste de integrame doar 210 șekeli

Sunați la 0524-716004

